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OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK TÉMAKÖREI 

 

7. évfolyam 

IRODALOM 

 

I. Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) 

Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl. tér-, időviszonyok, előreutalás, késleltetés, 

nézőpont, szerkesztésmód, szereplők, hangnem, téma, motívumok). 

Kosztolányi Dezső, Mikszáth Kálmán és más magyar elbeszélők alkotásai. 

 

II. Nagyepikai alkotás – regényelemzés 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője – sok szempontú megközelítés. 

Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet, anekdotikusság. 

A szereplők jellemzése (egyéni állásfoglalással). 

Elemzések, értelmezések és kreatív írások.  

Ajánlott és/vagy egyéni olvasmányok, pl. Jules Verne, Mark Twain, Dickens és mások 

műveiből; a klasszikus és kortárs, magyar és világirodalmi ifjúsági irodalomból 

 

III. Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) 

Ady Endre, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály (A Reményhez), Janus Pannonius (Pannónia 

dicsérete), József Attila, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, 

Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor műveiből és kortárs magyar lírai alkotásokból. 

Tematikus, motivikus kapcsolódások felismerése  

Nemzeti himnuszunk, ódáink – Kölcsey: Hymnus; Vörösmarty: Szózat; Petőfi: Nemzeti dal – 

műértelmezések, sok szempontú elemzések (pl. vershelyzet, szerkezet, műfaji változat, poétikai 

megoldások, versforma). 

 

IV. Egy korstílus – a romantika 

Egy korstílus – a romantika.  

Egy-két szemelvény a korszak jellemző alapvetéseiről, törekvéseiről (pl. szabadság az 

irodalomban; új, jellegzetes műfajok; kevertség, töredékesség; romantika és népiesség). 

Szemelvények Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi korstílusra jellemző, különféle műfajú, tematikájú 

alkotásaiból (pl. Kölcsey: Huszt; Vörösmarty: Ábránd; Petőfi: Egy gondolat bánt engemet…). 

 

V. Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus korstílus (regényelemzés) 

Nagyepikai alkotás (regényelemzés) - sok szempontú megközelítés. 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (vagy esetleg egy másik regénye, pl. Az új földesúr vagy A jövő 

század regénye) – sok szempontú megközelítés.  

Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet.  

Hősök, magatartásformák, erkölcsi választások – a szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

Regényműfaji változat (pl. heroikus regény, irányregény, utópia stb.). 

A romantika megjelenési formái (pl. szerkezet, cselekményfordulatok, jellemek, hangnem, 

előadásmód). 

Elemzések, értelmezések és kreatív írások. 

 

VI. Drámai műfajok (egy komédia) 

Drámai műfajok - egy komédia sok szempontú megközelítése 
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Molière: Fösvény (esetleg pl. Képzelt beteg) vagy Shakespeare egy vígjátéka vagy Szigligeti: 

Liliomfi vagy Goldoni: Két úr szolgája.  

Tér- és időviszonyok, szereplők rendszere, alapszituáció, cselekmény, konfliktusok.  

Drámai szerkezet.  

A komikum megjelenési formái (pl. helyzet- és jellemkomikum). 

Komikus jellem, jellemtípus. 

 

 

8. évfolyam 

IRODALOM 

 

I. Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, kisregény, anekdota, 

karcolat, komikus eposz, ballada 

Kisepikai alkotások - prózai és verses műfajok. 

Novella, elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat, egyperces novella, komikus eposz, ballada 

- műfaji rendszerezés. 

Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Mikszáth Kálmán, Örkény István műveiből, valamint 

választható: Petőfi Sándor: A helység kalapácsa – a komikus eposz műfaji sajátosságai, illetve 

Arany János egy balladája (pl. Zách Klára; Szondi két apródja). 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részletek) – házi olvasmány. 

 

II. Nagyepikai alkotás – regényelemzés 

Nagyepikai alkotás – egy regény sok szempontú megközelítése. 

Pl. Tamási Áron: Ábel a rengetegben  

Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet, elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód. 

Hősök, tettek, magatartásformák – a szereplők jellemzése (egyéni állásfoglalással). 

Regényműfaji változat (pl. fejlődésregény, történelmi regény, példázatos regény).  

 

III. Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, életkép, 

tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra 

Tematikus, motivikus kapcsolódások felismerése (a műválasztás felölel alapvető lírai témákat, 

pl. természet, évszakok és napszakok, szülőföld, haza, család, szerelem, háború, szabadság, 

öntudat, költősors, költészet / ars poetica).  

Verstani, poétikai fogalmak rendszerezése. 

Szemelvények Ady Endre, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály, Janus Pannonius, József 

Attila, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós (Nem tudhatom), Szabó Lőrinc, 

Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor műveiből és kortárs magyar lírai alkotásokból. 

 

IV. Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség) 

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség). 

Az impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió stílus- és formajegyei. 

Jellemző művek, ábrázolásmódok pl. Ady, Babits, Juhász Gyula, Tóth Árpád műveiből. 

 

V. Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből - magyar vagy 

világirodalom, regényelemzés 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből – egy magyar vagy 

világirodalmi regény sok szempontú megközelítése. 
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A népszerű irodalom műfajai (pl. ifjúsági, bűnügyi, fantasztikus regény, kalandregény, sci-fi), 

megoldásai, hatása; hangnemei (pl. humoros regény), formái (pl. naplóregény, levélregény). 

Pl. Golding: A Legyek Ura / Salinger: Zabhegyező / Rejtő Jenő egy műve / Verne egy műve / 

egy klasszikus bűnügyi regény.  

 

A fogalmi háló a választott művekhez kapcsolódik. 

 

VI. Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia 

Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia sok szempontú megközelítése. 

Shakespeare: Romeo és Júlia (vagy egy Shakespeare-komédia vagy Gogol: A revizor). Tér- és 

időviszonyok, szereplők rendszere, alapszituáció, cselekmény, konfliktusok. Drámai szerkezet.  

A meghatározó minőség szerepe (tragikus/komikus cselekmény; tragikus/komikus hős). Hősök 

(egyéni és tipikus vonások). 

Tragikus bukás, értékveszteség/komikus lelepleződés. 

 

 

9. évfolyam 

IRODALOM 

 

I. Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra 

Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok. 

Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek). 

Egy szemelvény a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, Szimónidész) és  

 prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból). 

A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok. 

Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatása, továbbélése többféle értelmezésben az 

európai és a magyar irodalomban, képzőművészetben, filmen. 

 

II. Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma 

Az antik görög színház jellemzői. 

Drámai előadások (tragédia és komédia), versenyjátékok. 

Szophoklész: Antigoné (és az Oidipusz király részlete). 

Az antik dráma hatása a drámatörténetre. 

 

III. Világirodalom – antik római irodalom 

Szemelvények a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius egy műve, továbbá például 

Catullus, Ovidius, Phaedrus – művek vagy részletek. 

A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése. 

 

IV. Világirodalom – Biblia 

Szemelvények az Ószövetségből (pl. Teremtéstörténet, Káin és Ábel; A vízözön, Bábel tornya, 

József története, Mózes és a tízparancsolat, próféták, Jónás története, zsoltárok). 

Szemelvények az Újszövetségből (pl. Máté evangéliuma; példabeszédek, pl. A tékozló fiú, Az 

irgalmas szamaritánus; a passió, Pál apostol „szeretethimnusza”; az Apokalipszis egy részlete). 

A bibliai hagyomány továbbélése az európai és a magyar szóbeli és írásos kultúrában (pl. 

szókincsben, szólásokban, témákban, motívumokban). 

 

V. Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. században (középkor) 
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Szemelvények a 4–14. századi európai irodalomból, példák, jellemző rövid részletek a 

különféle irodalomtípusokra, pl. himnuszköltészet, vallomás, legendák; hősi ének, trubadúr- és 

lovagi költészet,vágánsdalok.  

Dante: Isteni színjáték (részlet/ek a Pokolból). 

Villon művei (pl. egy-két részlet a Nagy testamentumból, 15. sz.). 

 

VI. Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században (reneszánsz) 

Szemelvények a 14–16. századi európai reneszánsz irodalomból.  

Az itáliai kora reneszánsz irodalomból:  

Petrarca: Daloskönyv (egy-két szonett), 

Boccaccio: Dekameron (egy novella). 

 

VII. Színház- és drámatörténet  

Néhány sajátos színjátéktípus a 10–16. században (a középkor és reneszánsz vallásos és világi 

előadási formái).  

 

VIII. Középkori nyelvemlékek 

Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek. Halotti beszéd és könyörgés; Ómagyar Mária-

siralom. 

 

IX. Janus Pannonius portréja 

Janus Pannonius lírája, jellemző témái (pl. öntudat, békevágy, betegség).  

Epigrammák és elégiák (pl. Egy dunántúli mandulafáról, Búcsú Váradtól, Saját lelkéhez). 

 

X. Balassi Bálint portréja 

Balassi Bálint lírája; költői tudatosság; az életmű néhány tematikus és formai jellemzője. 

Egy katonaének (kompozíció, értékrend). 

Legalább további két mű értelmezése (szerelmi tematika, pl. Júlia-vers / Célia-vers; istenes 

tematika, zsoltárparafrázis vagy könyörgésvers, pl. Adj már csendességet) 

Megformáltság, szerkezet (pl. aranymetszés, hárompillérű kompozíció). 

 

XI. Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16–17. század) 

A reneszánsz kései szakasza (manierizmus). 

Szemelvény a korszakból: Cervantes: Don Quijote (részlet). 

Barokk és klasszicizmus a 17. században (háttér, tematika, stílus- és formajegyek). 

Szemelvényrészletek az irányzatokról, szerzőkről, művekről. 

 

XII. Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. században és Shakespeare 

Az angol színház a 16–17. században (színház, előadás és dramaturgia összekapcsolódása). 

Shakespeare egy drámája (Hamlet / esetleg Romeo és Júlia vagy más, választott mű).  

 

10. évfolyam 

IRODALOM 

I.   Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház (17. század) 

A klasszicizmus elvárásai. Tragédia és komédia. 

A francia színház a 17. században (színház, előadás és dramaturgia összekapcsolódása). 

Molière: Tartuffe (vagy más műve). A komikum megjelenési formái. 
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II. Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

Magyar barokk irodalom.  

Szemelvény: Pázmány Péter értekező prózájából (hitvita, prédikáció). 

 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek); a barokk eposz (szerkezet; koncepció; 

embereszmény /a főhős mint Krisztus katonája; értékrend). 

 

III. Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 

A felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és stílusirányzatai: klasszicizmus, 

szentimentalizmus (érzékenység), rokokó.   

 

Művek, szemelvények az angol, francia és német irodalomból, 

pl. Defoe, Swift, Jane Austen; Voltaire, Rousseau; Goethe, Schiller különféle műfajú 

alkotásaiból.  

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

 

IV. Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi 

Dániel 

A 18. század irodalma a felvilágosodás előtt  

(a kuruc költészethez kapcsolódó irodalmi formák; Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

részlete). 

 

A felvilágosodás korának irodalma.  

Művelődési programok. Bessenyei György értekező prózai művének részlete (pl. 

Magyarság). 

Alkotói csoportok, irodalmi központok, sajátos életutak (pl. Batsányi János, Kármán József). 

Kazinczy Ferenc irodalomszervező tevékenysége és írói munkássága (legalább egy 

epigrammája). 

 

Csokonai Vitéz Mihály portréja; életművének műfaji, formai és stiláris sokszínűsége A 

Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz és  még legalább egy mű (pl. Az estve, Tartózkodó kérelem, A 

Magánossághoz) alapján. 

 

Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében. A közelítő tél, 

A magyarokhoz I. és legalább még egy mű (pl. Levéltöredék barátnémhoz, Osztályrészem) 

értelmezése. 

Csokonai és Berzsenyi hatása, továbbélése a későbbi magyar költészetben 

 

V. Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első felében (romantika, romantika 

és realizmus) 

A romantika irodalmának jellemzői (esztétikai elvek, művészi szabadság, stílus- és 

formajegyek; ironikus látásmód, groteszk minőség).  

Új műfajok, formák (pl. történelmi regény, bűnügyi történet, drámai költemény, verses 

regény). 
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Társadalmi típusok (felesleges és karrierista hősök, hivatalnokok) megjelenése a romantikával 

egyidejű, realista szemléletű művekben. 

 

Művek, szemelvények az angol/amerikai, francia, német és orosz irodalomból, 

pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; Victor Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin vagy mások 

alkotásaiból; illetve Balzac, Stendhal, Gogol műveiből. 

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek 

 

VI. Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 

Katona József: Bánk bán – sok szempontú műértelmezés. Pl.  

 magánéleti és közéleti konfliktus, alapkérdések;  

 a szereplők körei, Bánk összeomlása; a címszereplő megítélésének változatai; 

felépítés, szerkezeti megoldások (az V. felvonás szerepe).   

 

VII. Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty 

Mihály 

Magyar irodalmi élet a 19. század első felében; orgánumok, folyóiratok, alkotói csoportok. A 

reformkori nemzeti romantika. 

A népiesség programjai. 

  

Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti szerep, egyéni és közösségi sors. Hymnus és még 

egy lírai alkotása (pl. Elfojtódás; Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; Zrínyi második éneke). 

Értekező prózája (pl. Nemzeti hagyományok és / vagy a Parainesis részlete). 

 

Vörösmarty Mihály portréja. Romantikus világlátás, tematika és képalkotás lírában és 

drámában a Szózat; Előszó és még egy-két lírai alkotás (pl. Késő vágy; Gondolatok a 

könyvtárban; Az emberek, A vén cigány) alapján, illetve a Csongor és Tünde értelmezésével 

(pl. alapkérdések, értékszerkezet, motívumok, műfaji sajátosságok: mesejáték/drámai 

költemény). 

 

VIII. Életmű – Petőfi Sándor 

Petőfi Sándor életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartás) és jellemző alkotások. 

A népi szemléletmód hatása; romantika és népiesség.   

 

Témák (pl. szerelem, táj, ars poetica), versciklusok; lírai műfajok és líratípusok (pl. dalok, 

helyzetdalok, ódák, elégiák, rapszódiák; tájlíra, forradalmi látomásvers) és versformák 

változatossága;  

A puszta, télen; A XIX. század költői; Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén, és 

még legalább három-négy lírai alkotás elemző feldolgozása.  

 

Verses epika (pl. A helység kalapácsa mint eposzparódia; és/vagy Az apostol. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás néhány példája. 
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IX. Látásmód – Jókai Mór 

Jókai alkotásainak jellemzői, műfaji változatok az életművében;  

regényírói művészetének sajátosságai a romantikus prózaepika jegyében.  

 

Jókai Mór: Az arany ember (esetleg más regényének) elemző értelmezése sok szempontú 

megközelítéssel,  

pl.: a romantika megjelenési formái; műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák; hangnemi és motivikus összetettség. 

Problematika (az adott műhöz pl. természet és civilizáció, bűn és büntetés, kettős jellem). 

 

 

Osztályozó vizsga témakörök 

11. évfolyam magyar nyelv és irodalom (kerettanterv 2012) 

MAGYAR NYELV 6 és 4 évfolyamos képzés 

I. Kommunikáció 

Különféle beszédhelyzetek megítélése; megfelelő stílus és magatartás megtalálása ismeretlen 

kommunikációs helyzetben.  

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, valamint az internetes 

felületeken előforduló manipulációs szándékok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési szándékának felismerése. 

 

II. Retorika 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás. 

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szövegfonetikai eszközök) 

és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és 

multimédiás közlés különböző formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás különböző helyzetekben.  

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása. 

 

III. Általános nyelvészeti ismeretek 

Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az ember elválaszthatatlan 

egysége. 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része.  

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb nyelvtípusok és jellemzőik (az 

anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító 

megfigyelése). 

Nyelvi identitás. 
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Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek. 

 

IV. Pragmatikai ismeretek 
A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek a különféle beszédaktusok 

szerepének, megnyilvánulási formáinak megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos 

használata, illetve megsértésük következményeinek megtapasztalása. 

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 

Az udvariassági formák használata. 

 

V. Szövegalkotás 

Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a 

tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, 

multimédiás kiegészítésekkel). 

Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetőségeinek, a szavak 

hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris különbségének figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete. 

 

 

IRODALOM 6 és 4 évfolyamos képzés 

I. Arany János 

Arany János életműve. Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartások) és jellemző 

alkotások. A romantika utáni költőszerep-lehetőségek és lírai tendenciák. Jellemző lírai 

tematika (pl. ars poeticák), hangnemek, műfajok (pl. elégiko-óda, elégia) és szerkesztésmód, 

verstípusok (pl. idő- és értékszembesítés, létösszegzés) a nagykőrösi és a kései költészetben 

(Letészem a lantot, Epilogus és legalább még két-három lírai alkotás).A ballada műfaji 

sajátosságai; tematikus és szerkesztésmódbeli különbségek a két balladakorszak alkotásaiban 

(A walesi bárdok és még legalább 1–2 ballada). 

A Toldi estéje elemző bemutatása.  

 

II. Madách Imre: Az ember tragédiája 

A drámai költemény műfajának következménye a szerkezetre és hősökre. 

Felépítés (cselekmény-szerkezet: keret- és történeti színek, személyiségközpontúan / lírai 

szerkezet: tematikus, szétválás-sorozat).  

Problematika, történelemszemlélet, bölcseleti háttér (szabadelvűség és pozitivizmus).   

Az idő, tér, anyag szerepe az emberiség és különböző szellemi irányok történetében. 

 

III. Az európai epika és líra a romantika után (19. sz. második fele) 

A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és 

formajegyek) a 19. század közepétől; a prózaepika újításai (nézőpontok, síkváltások, 

időszerkezet, polifónia; új műfaji változatok) a kis- és nagyepikában.  

Impresszionizmus, szimbolizmus és a lírai műnem megújítása (pl. a személyiség, a lírai 

közvetlenség háttérbe szorulása, a látomás felszabadítása, objektivizálódás). 

Művek, szemelvények az angol/amerikai, francia, német és orosz irodalomból (pl. Emily 

Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve Baudelaire, 

Verlaine, Rimbaud, Rilke, Whitman) műveiből.  

A választott szerzőkhöz, művekhez kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

 

IV. Az európai dráma és színház a 19. sz. második felében 

Az európai dráma és színház a 19. sz. második felében – a korszak drámairodalmának 

újdonságai és két drámai alkotás, két szerző dramaturgiája.  

Egy drámai mű elemzése a 19. század második feléből (pl. Ibsen: Babaszoba/Nóra vagy A 

vadkacsa – az ibseni dramaturgia sajátosságai, pl. az analitikus szerkesztésmód felújítása, 
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középponti szimbólumok alkalmazása, reformátorok és rezonőrök, hangnemkeveredés stb.; a 

szerző problémafelvetése, pl. házassági válság, élethazugság). 

Egy Csehov-mű elemző bemutatása (pl. Ványa bácsi, Három nővér). 

A csehovi dramaturgia sajátosságai (pl. a drámaiság fogalmi változása; drámaiatlan/lírai 

dráma; főszereplő-, konfliktusok és cselekmény-nélküliség; csoportképek/cselekvés-

képtelenség; párhuzamos monológok/fedett dialógusok, ironikus látásmód); új műfaji 

változatok, új játékstílus. 

 

V. A magyar irodalom a 19. század második felében, Mikszáth Kálmán 

A 19. század második felének magyar irodalmából néhány szerző és mű(részlet) ismerete. 

Vajda János alkotói helyzete, költészetének jellemzői (legalább. egy műve, pl. Húsz év múlva, 

A vaáli erdőben, Az üstökös). 

A századvég és századelő novellisztikája (műelemzési lehetőségek, pl. Gozsdu, Petelei, 

Gárdonyi, Tömörkény, Bródy Sándor műveiből). 

Mikszáth alkotásainak jellemzői, témák, motívumok és műfaji változatok az életművében;  

írásművészetének sajátosságai, stílusszintézise. 

A jó palócok novelláinak világa (legalább két mű elemzése).  

Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma, A Noszty fiú esete...) elemző értelmezése, sok 

szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, közlésformák, hangnemek; problematika (pl. megkésettség, 

dzsentriábrázolás). 

 

VI. A Nyugat és első nemzedéke 

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; szerkesztési elvek, szerkesztők, kritikusok, 

nemzedékek; célkitűzések; filozófiai és stílusirányzatok hatása, megismertetése. 

Juhász Gyula költészetének sajátosságai (pl. impresszionizmus, nosztalgia, emlékezés, 

legalább egy műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; életképszerűség, leíró jelleg, pl. Tápai 

lagzi).  

Tóth Árpád lírájának jellemzői; tematikája, hangnemei, formái (magányélmény, elégikusság, 

impresszionizmus stb., legalább egy-két műve, pl. Hajnali szerenád, Esti sugárkoszorú, 

Elégia egy rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó éjszakát!). 

Egy folyóirat (időszaki kiadvány) periodicitása, felépítése, folyóiratcikkek visszakeresése, 

hivatkozása. 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás néhány példája. 

 

VII. Életmű – Ady Endre 

Ady Endre életműve.  

Kötet- és cikluskompozíció; költői szerepvállalás, az innováció szándéka. 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód; a versritmus megújítása. 

Meghatározó korszakok (pl. költői indulás, világháború), kötetek (pl. Új versek, A halottak 

élén), témák, motívumok (pl. magyarság, istenes, létharc, látomásszerű tájvers, ars poetica; 

élet-halál, hajó, ugar ) alapján  

jellemző alkotásainak értelmezése A Sion-hegy alatt;  Góg és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-

út az éjszakában és még 4-5 mű (memoriterek is), pl. Párisban járt az Ősz; A magyar ugaron; 

Harc a Nagyúrral; Hunn, új legenda; Bujdosó kuruc rigmusa; Az eltévedt lovas; Emlékezés 

egy nyár-éjszakára stb., esetleg egy-egy részlet publicisztikájából is). 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás néhány példája. 

 

 

VIII. Móricz Zsigmond 
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Móricz alkotásainak jellemzői, írásművészetének sajátosságai; naturalista és realista 

ábrázolásmódja. 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; szegénység) és műfaji változatok (novella, 

elbeszélés, történeti példázat, idill-típusú regény stb.).  

Novelláinak világa (legalább két mű elemzése, pl. Tragédia, Szegény emberek, Barbárok). 

Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, Rokonok, Sárarany, Az Isten háta mögött) elemző 

értelmezése, sok szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszélés-technika, nézőpont, közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika (pl. 

vívódó hősök, dzsentri-ábrázolás). 

 

IX. Avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd 
Világirodalom – avantgárd irányzatok. 

Formabontás és formaépítés (közös tendenciák a stílusirányzatokban). 

 

Futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus: néhány szemelvény az egyes irányzatok 

dokumentumaiból, illetve néhány irodalmi alkotás (pl. Marinetti, Majakovszkij; Trakl, G. 

Benn; Apollinaire, Éluard műveiből). 

A jellemzően nem irodalmi irányzatok (kubizmus, konstruktivizmus, dada, stb.) néhány 

célkitűzése, formajegye. A magyar avantgárd sajátosságai, az aktivizmus programja; Kassák 

Lajos szerepe (egy-két művének ismerete, pl. Mesteremberek; A ló meghal...). 

 

X. Kosztolányi Dezső 
Kosztolányi Dezső életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák; világkép, művészetfelfogás (homo 

aestheticus); stílusirányzatok (pl. impresszionizmus, expresszionizmus); viszonya az 

anyanyelvhez. 

Jellemző lírai tematika; hangnemek, műfajok, versciklusok (pl. A szegény kisgyermek 

panaszai); Számadás-kötet; kis- és nagyszerkezetek; ars poeticák;legalább 4 lírai alkotás, 

köztük: Hajnali részegség, Halotti beszéd. 

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés stb.) és novellaciklusok (Esti Kornél-novellák). 

Egy Kosztolányi-regény (pl. Édes Anna, Pacsirta) elemző értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika. 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás néhány példája. 

 

XI. Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

Karinthy kisepikájának jellemzői választott novella (pl. A cirkusz; Találkozás egy 

fiatalemberrel; Barabbás) és a Tanár úr kérem karcolatgyűjtemény darabjai alapján.  

Humorfelfogása (humoreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák (néhány, már megismert szerző /mű és paródiája) az Így írtok ti 

szemelvényei alapján. 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni hangja legalább egy Szindbád-novella alapján (pl. Negyedik 

út, Ötödik út); anekdotikusság, az idő és az emlékezés formaalkotó szerepe.  

A Krúdy-művek atmoszférájának, témáinak, alakjainak, motívumainak megidézése 

(stílusimitációk, pl. Márai Sándor: Szindbád hazamegy; Huszárik Zoltán: Szindbád). 
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7. évfolyam 

MAGYAR NYELV 

 

I. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszédhelyzetnek megfelelően 

használó megnyilatkozás. 

 

II. Olvasás, szövegértés 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző forrásokból 

származó adatok megbízhatóságának és használhatóságának kérdése.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint való 

összehasonlítása, kritikai következtetés levonása. 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

 

III. Írás, fogalmazás 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása. 

Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos jelölése.  

 

IV. Helyesírás 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle írásbeli műfajokban. 

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismerése, alkalmazása. 

 

V. A nyelv szerkezete és jelentése 

Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés. 

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó viszonyszók és mondatszók.  

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és alkotásuk.  

A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a hozzájuk kapcsolódó vonzatok 

jellemzőinek tanulmányozása. 

Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, vonzatok. 

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabályai. A szóösszetétel, a 

szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése szépirodalmi és nem irodalmi szövegekben; 

szógyűjtés és játékos szóalkotás-képzéssel, összetétellel.  

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. 

 

 

8. évfolyam 

MAGYAR NYELV 

 

I. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszédhelyzetnek megfelelően 

használó megnyilatkozás. 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, vita, felszólalás, 

hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs 

célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata. 

 

II. Olvasás, szövegértés 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 
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Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző forrásokból 

származó adatok megbízhatóságának és használhatóságának kérdése.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint való 

összehasonlítása, kritikai következtetés levonása. 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

 

III. Írás, fogalmazás 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása. 

Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos jelölése.  

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás (hír, interjú, riport, 

tudósítás). 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, törekvés a legoptimálisabb 

egyéni forma kialakítására. 

 

IV. Helyesírás  

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) írásmódja. 

 

V. A nyelv szerkezete; a nyelv állandósága és változása 

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző régi és mai szövegeken. A 

nyelvi változás bizonyítékainak értelmezése különböző korokból származó írott szövegeken és 

irodalmi példákon. 

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány jellemzőjének 

megfigyelése, megnevezése.  

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, összehasonlítása. 

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között. Nyelvünk agglutináló 

(ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal. 

 

 

9. évfolyam 

MAGYAR NYELV 

 

I. Kommunikáció, tömegkommunikáció 

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszerkesztés élőszóban, szó- és 

beszédfordulatok, kommunikációs helyzetek a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői 

szerepek (kontextus) megfigyelése. 

A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és korlátainak megtapasztalása: az 

élőszó zenei kifejezőeszközei, nonverbális kommunikáció. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben; dekódolása a hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a 

tömegkommunikációban. 

A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljának dekódolása, az üzenetek 

manipulatív szándékának felismerése. 

A személyközi kommunikációs helyzetek megfigyelése, a kommunikáció folyamatának 

elemzése a tanult szakkifejezések alkalmazásával. 
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A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, csoportos, nyilvános és 

tömegkommunikáció. 

A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezési 

formái. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  

Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői. 

 

II. Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhangzók és mássalhangzók 

rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési jellemzői. 

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, valamint egy tanult idegen 

nyelvi hangrendszerrel történő összehasonlítás.  

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, kapcsolódási szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, egy lehetséges szófaji 

rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli 

viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes használatuk a mondatok 

felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai, az egyszerű és 

összetett mondatok típusainak felismerése, elemzése, a helyes mondatszerkesztés a 

gyakorlatban. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv hangtanával, alaktani 

szerkezetével, szóalkotási módjaival, mondatszerkezetével. 

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szintű megnevezése, 

rendszerező áttekintése. 

 

III. Szövegértés, szövegalkotás 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő olvasási stratégia és szöveg-

feldolgozási mód megválasztásával.  

A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák megismerése, 

adekvát alkalmazásuk. 

Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jellemzőinek megismerése, 

hivatalos szövegek alkotásának képessége. 

Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs célnak megfelelően: adott 

szempontok és terjedelem szerinti szövegtömörítés, szövegbővítés. 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, 

az idézés szabályai. 

Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári anyaggyűjtés (katalógus- és adatbázis-használat, 

forráskiválasztás, visszakeresést biztosító jegyzetelés) és az információknak a feladatnak 

megfelelő alkotó és etikus felhasználása. Pontos forrásmegjelölés. 

Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata. 

A tanulmány, az értekezés jellemzői, kidolgozásának állomásai.   

Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, megjelenésének, közlési szándékának 

megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek 

nyilvánosságának kérdése, etikája. 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. szöveges adatbázis, forrásjegyzék összeállítása, 

fórum, blogbejegyzés írása). 
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IV. Helyesírási ismeretek 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.  

A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója. 

Szövegelemzési gyakorlatok a központozás szerepének tanulmányozására. 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulajdonnevek írására stb. 

Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak átírása.  

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok szerkezetének és 

működésének megismerése, használatuk az iskolai és a mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funkciója. 

A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelmezése. 

 

V. A szöveg 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rendszerezése. 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli és írott szövegek szerepe, 

eltérő jegyei. A szövegfonetikai eszközök és az írásjegyek szövegértelmező szerepe. 

A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek. 

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje. 

 

 

10. évfolyam 

MAGYAR NYELV 

 

I. A szöveg 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint. A 

legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az írott monologikus szövegek. 

Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.  

Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek megfigyelése, 

megnevezése.  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző forrásokból 

származó adatok megbízhatóságának és használhatóságának kérdései.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint való 

összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés levonása. 

Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás.  

A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és stratégiák. 

 

II. Stilisztikai alapismeretek 

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a társalgás bizalmas vagy 

közömbös), felismerése, hatásának elemzése. 

A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó stílusértékének megfigyelése, 

felismerésük, valamint alkalmazásuk a szövegalkotásban. 

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, elemzése, 

összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel. 

A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra tett hatásának (stílushatás) megtapasztalása, 

vizsgálata; stílusgyakorlatok, szövegtranszformációk. 

A stíluselemek, stíluseszközök szerepének értelmezése művészi és mindennapi szövegekben 

(jelentésfeltáró, hatáselemző gyakorlatok).  

A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tudatos használata a 

szövegalkotásban. 
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A metafora funkciója és használata a mindennapi, továbbá a publicisztikai és a tudományos 

nyelvhasználatban. 

 

III. Jelentéstan 

A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek.  

A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.  

Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata. 

A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használati köre. 

A mondat és szövegjelentés.  

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában. A jelentés és a nyelvi-grammatikai 

funkció összefüggése. 

A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egynyelvű szótárak használata. 

 

 

Osztályozó vizsga témakörök 

11. évfolyam magyar nyelv és irodalom (kerettanterv 2012) 

MAGYAR NYELV 6 és 4 évfolyamos képzés 

I. Kommunikáció 

Különféle beszédhelyzetek megítélése; megfelelő stílus és magatartás megtalálása ismeretlen 

kommunikációs helyzetben.  

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, valamint az internetes 

felületeken előforduló manipulációs szándékok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési szándékának felismerése. 

 

II. Retorika 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás. 

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szövegfonetikai eszközök) 

és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és 

multimédiás közlés különböző formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás különböző helyzetekben.  

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása. 

 

III. Általános nyelvészeti ismeretek 

Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az ember elválaszthatatlan 

egysége. 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része.  
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A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb nyelvtípusok és jellemzőik (az 

anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító 

megfigyelése). 

Nyelvi identitás. 

Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek. 

 

IV. Pragmatikai ismeretek 
A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek a különféle beszédaktusok 

szerepének, megnyilvánulási formáinak megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos 

használata, illetve megsértésük következményeinek megtapasztalása. 

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 

Az udvariassági formák használata. 

 

V. Szövegalkotás 

Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a 

tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, 

multimédiás kiegészítésekkel). 

Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetőségeinek, a szavak 

hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris különbségének figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete. 

 

 

IRODALOM 6 és 4 évfolyamos képzés 

I. Arany János 

Arany János életműve. Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartások) és jellemző 

alkotások. A romantika utáni költőszerep-lehetőségek és lírai tendenciák. Jellemző lírai 

tematika (pl. ars poeticák), hangnemek, műfajok (pl. elégiko-óda, elégia) és szerkesztésmód, 

verstípusok (pl. idő- és értékszembesítés, létösszegzés) a nagykőrösi és a kései költészetben 

(Letészem a lantot, Epilogus és legalább még két-három lírai alkotás).A ballada műfaji 

sajátosságai; tematikus és szerkesztésmódbeli különbségek a két balladakorszak alkotásaiban 

(A walesi bárdok és még legalább 1–2 ballada). 

A Toldi estéje elemző bemutatása.  

 

II. Madách Imre: Az ember tragédiája 

A drámai költemény műfajának következménye a szerkezetre és hősökre. 

Felépítés (cselekmény-szerkezet: keret- és történeti színek, személyiségközpontúan / lírai 

szerkezet: tematikus, szétválás-sorozat).  

Problematika, történelemszemlélet, bölcseleti háttér (szabadelvűség és pozitivizmus).   

Az idő, tér, anyag szerepe az emberiség és különböző szellemi irányok történetében. 

 

III. Az európai epika és líra a romantika után (19. sz. második fele) 

A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és 

formajegyek) a 19. század közepétől; a prózaepika újításai (nézőpontok, síkváltások, 

időszerkezet, polifónia; új műfaji változatok) a kis- és nagyepikában.  

Impresszionizmus, szimbolizmus és a lírai műnem megújítása (pl. a személyiség, a lírai 

közvetlenség háttérbe szorulása, a látomás felszabadítása, objektivizálódás). 

Művek, szemelvények az angol/amerikai, francia, német és orosz irodalomból (pl. Emily 

Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve Baudelaire, 

Verlaine, Rimbaud, Rilke, Whitman) műveiből.  

A választott szerzőkhöz, művekhez kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

 

IV. Az európai dráma és színház a 19. sz. második felében 
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Az európai dráma és színház a 19. sz. második felében – a korszak drámairodalmának 

újdonságai és két drámai alkotás, két szerző dramaturgiája.  

Egy drámai mű elemzése a 19. század második feléből (pl. Ibsen: Babaszoba/Nóra vagy A 

vadkacsa – az ibseni dramaturgia sajátosságai, pl. az analitikus szerkesztésmód felújítása, 

középponti szimbólumok alkalmazása, reformátorok és rezonőrök, hangnemkeveredés stb.; a 

szerző problémafelvetése, pl. házassági válság, élethazugság). 

Egy Csehov-mű elemző bemutatása (pl. Ványa bácsi, Három nővér). 

A csehovi dramaturgia sajátosságai (pl. a drámaiság fogalmi változása; drámaiatlan/lírai 

dráma; főszereplő-, konfliktusok és cselekmény-nélküliség; csoportképek/cselekvés-

képtelenség; párhuzamos monológok/fedett dialógusok, ironikus látásmód); új műfaji 

változatok, új játékstílus. 

 

V. A magyar irodalom a 19. század második felében, Mikszáth Kálmán 

A 19. század második felének magyar irodalmából néhány szerző és mű(részlet) ismerete. 

Vajda János alkotói helyzete, költészetének jellemzői (legalább. egy műve, pl. Húsz év múlva, 

A vaáli erdőben, Az üstökös). 

A századvég és századelő novellisztikája (műelemzési lehetőségek, pl. Gozsdu, Petelei, 

Gárdonyi, Tömörkény, Bródy Sándor műveiből). 

Mikszáth alkotásainak jellemzői, témák, motívumok és műfaji változatok az életművében;  

írásművészetének sajátosságai, stílusszintézise. 

A jó palócok novelláinak világa (legalább két mű elemzése).  

Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma, A Noszty fiú esete...) elemző értelmezése, sok 

szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, közlésformák, hangnemek; problematika (pl. megkésettség, 

dzsentriábrázolás). 

 

VI. A Nyugat és első nemzedéke 

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; szerkesztési elvek, szerkesztők, kritikusok, 

nemzedékek; célkitűzések; filozófiai és stílusirányzatok hatása, megismertetése. 

Juhász Gyula költészetének sajátosságai (pl. impresszionizmus, nosztalgia, emlékezés, 

legalább egy műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; életképszerűség, leíró jelleg, pl. Tápai 

lagzi).  

Tóth Árpád lírájának jellemzői; tematikája, hangnemei, formái (magányélmény, elégikusság, 

impresszionizmus stb., legalább egy-két műve, pl. Hajnali szerenád, Esti sugárkoszorú, 

Elégia egy rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó éjszakát!). 

Egy folyóirat (időszaki kiadvány) periodicitása, felépítése, folyóiratcikkek visszakeresése, 

hivatkozása. 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás néhány példája. 

 

VII. Életmű – Ady Endre 

Ady Endre életműve.  

Kötet- és cikluskompozíció; költői szerepvállalás, az innováció szándéka. 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód; a versritmus megújítása. 

Meghatározó korszakok (pl. költői indulás, világháború), kötetek (pl. Új versek, A halottak 

élén), témák, motívumok (pl. magyarság, istenes, létharc, látomásszerű tájvers, ars poetica; 

élet-halál, hajó, ugar ) alapján  

jellemző alkotásainak értelmezése A Sion-hegy alatt;  Góg és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-

út az éjszakában és még 4-5 mű (memoriterek is), pl. Párisban járt az Ősz; A magyar ugaron; 

Harc a Nagyúrral; Hunn, új legenda; Bujdosó kuruc rigmusa; Az eltévedt lovas; Emlékezés 

egy nyár-éjszakára stb., esetleg egy-egy részlet publicisztikájából is). 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás néhány példája. 
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VIII. Móricz Zsigmond 

Móricz alkotásainak jellemzői, írásművészetének sajátosságai; naturalista és realista 

ábrázolásmódja. 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; szegénység) és műfaji változatok (novella, 

elbeszélés, történeti példázat, idill-típusú regény stb.).  

Novelláinak világa (legalább két mű elemzése, pl. Tragédia, Szegény emberek, Barbárok). 

Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, Rokonok, Sárarany, Az Isten háta mögött) elemző 

értelmezése, sok szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszélés-technika, nézőpont, közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika (pl. 

vívódó hősök, dzsentri-ábrázolás). 

 

IX. Avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd 
Világirodalom – avantgárd irányzatok. 

Formabontás és formaépítés (közös tendenciák a stílusirányzatokban). 

 

Futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus: néhány szemelvény az egyes irányzatok 

dokumentumaiból, illetve néhány irodalmi alkotás (pl. Marinetti, Majakovszkij; Trakl, G. 

Benn; Apollinaire, Éluard műveiből). 

A jellemzően nem irodalmi irányzatok (kubizmus, konstruktivizmus, dada, stb.) néhány 

célkitűzése, formajegye. A magyar avantgárd sajátosságai, az aktivizmus programja; Kassák 

Lajos szerepe (egy-két művének ismerete, pl. Mesteremberek; A ló meghal...). 

 

X. Kosztolányi Dezső 
Kosztolányi Dezső életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák; világkép, művészetfelfogás (homo 

aestheticus); stílusirányzatok (pl. impresszionizmus, expresszionizmus); viszonya az 

anyanyelvhez. 

Jellemző lírai tematika; hangnemek, műfajok, versciklusok (pl. A szegény kisgyermek 

panaszai); Számadás-kötet; kis- és nagyszerkezetek; ars poeticák;legalább 4 lírai alkotás, 

köztük: Hajnali részegség, Halotti beszéd. 

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés stb.) és novellaciklusok (Esti Kornél-novellák). 

Egy Kosztolányi-regény (pl. Édes Anna, Pacsirta) elemző értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika. 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás néhány példája. 

 

XI. Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

Karinthy kisepikájának jellemzői választott novella (pl. A cirkusz; Találkozás egy 

fiatalemberrel; Barabbás) és a Tanár úr kérem karcolatgyűjtemény darabjai alapján.  

Humorfelfogása (humoreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák (néhány, már megismert szerző /mű és paródiája) az Így írtok ti 

szemelvényei alapján. 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni hangja legalább egy Szindbád-novella alapján (pl. Negyedik 

út, Ötödik út); anekdotikusság, az idő és az emlékezés formaalkotó szerepe.  

A Krúdy-művek atmoszférájának, témáinak, alakjainak, motívumainak megidézése 

(stílusimitációk, pl. Márai Sándor: Szindbád hazamegy; Huszárik Zoltán: Szindbád). 
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Osztályozó vizsga követelményei történelem tantárgyból 

10. évfolyam 

 

Témakör 

 

A világ és Európa a kora újkorban 

Magyarország a kora újkorban 

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 

Az újjáépítés kora Magyarországon 

Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 

 

 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 

Témák 

Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. 

Felfedezők, feltalálók. 

Függetlenség és alávetettség. 

A fanatizmus jellemzői és formái. 

 

Reformáció és katolikus megújulás. 

Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatásai. 

 

Az atlanti hatalmak (Hollandia és Anglia) felemelkedése. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

 

Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. században és a XVIII. század elején. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kialakulása. 
A hatalommegosztás formái, szintjei. 

 

A francia abszolutizmus és hatalmi törekvések. 

 

Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII. században. 

 
A tudományos világkép átalakulása. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

interpretáció, jelentőség. 
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Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antijudaizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutizmus, 

reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció, jezsuita, barokk, 

manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos 

monarchia, merkantilizmus. 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, 

Kopernikusz, Spinoza, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) Péter. 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció 

kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az angol polgárháború), 

1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban 

Témák 

A Jagelló-kor. 

 

Az ország három részre szakadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Várháborúk kora. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A három országrész berendezkedése, mindennapjai. 

 

A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség. 



23 

 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A magyar rendek és a Habsburg-udvar konfliktusai. 

 

A török kiűzése Magyarországról. 

 

Népesség, társadalom, gazdaság és természeti környezet a XVI–XVII. századi Magyarországon. 

 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Egyezmények, szövetségek. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, 

trónfosztás. 

Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó István, 

Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, 

Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sárospatak, 

Ónod, Nagyszombat, Bécs. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török elfoglalása, az ország 

tényleges három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566 

(Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború), 1664 (Zrínyi Miklós téli 

hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda visszafoglalása), 1699 (a karlócai béke), 

1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 (a 

szatmári béke). 
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Tematikai egység Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 

Témák 

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

 

A felvilágosult abszolutizmus. 

 

Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. 

A hatalommegosztás formái, szintjei. 

 

A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása. 
Forradalom, reform és kompromisszum. 

A napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rendszere. 

 

Az ipari forradalom és hatásai. 

A technikai fejlődés feltételei és következményei. 

 

A XIX. század eszméi. 
Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, emberi jog, állampolgári jog, népképviselet, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, 

természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, felvilágosult 

abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, alkotmány, jakobinus, terror, 

nacionalizmus, emancipáció, antiszemitizmus, liberalizmus, konzervativizmus, 

szocializmus, Szent Szövetség, urbanizáció. 

Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Frigyes, 

Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon, Metternich, Watt, 

Stephenson, Marx. 
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Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok Észak-

Amerikában, Waterloo. 

Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, az 

Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a 

francia forradalom kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 1804–1814/15 

(Napóleon császársága), 1848 (forradalmak Európában). 

 

Tematikai egység Az újjáépítés kora Magyarországon 

Témák 

Népesség és természeti környezet: demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása. 

Népesség, demográfia (vándorlás, migráció). 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Birodalomban. 

A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban. 

Társadalmi és gazdasági viszonyok változásai a XVIII. században. 

A nemzeti ébredés: a kultúra és művelődés változásai. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, vallás. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felső 

tábla, alsó tábla, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, türelmi 

rendelet, jobbágyrendelet. 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 

Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia), 1780–1790 

(II. József). 

 

Tematikai egység Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 

Ismeretek 
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Az átalakuló társadalom és gazdaság. 

Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 

 

A reformeszmék kialakulása és terjedése: Széchenyi István programja. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A reformmozgalom kibontakozása. 

 
A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

A reformkori művelődés, kultúra. 

 

A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei. 

 

Az 1848-as forradalom és vívmányai, az áprilisi törvények. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

 

A szabadságharc története. 
Békék, háború, hadviselés. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzúra, 

államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, 

védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány, 

sajtószabadság, népképviselet, cenzusos választójog, jobbágyfelszabadítás, tavaszi 

hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, nemzetiségi törvény. 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, 

Kossuth Lajos, Eötvös József, Metternich, Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, 

Petőfi Sándor, Jellasics, Görgei Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem József. 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos. 

Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a 

reformkor kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv 

államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. április 

11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata), 1849. április 6. 

(az isaszegi csata), 1849. április 14. (a függetlenség kimondása), 1849. május 21. 

(Buda felszabadítása), 1849. augusztus 13. (a világosi fegyverletétel). 
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12. évfolyam 
 

Témakör 

 

A második világháború 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Magyarország 1945 és 1956 között 

A két világrendszer versenye, a szovjet tömb felbomlása 

A Kádár korszak 

Az egyesülő Európa, a globalizáció kiterjedése 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

Társadalmi ismeretek 

Állampolgári ismeretek 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Munkavállalás 

Rendszerező ismétlés 

 

 

Tematikai egység A második világháború 

Témák 

A második világháború kitörése. Hadi és diplomáciai események a Szovjetunió elleni német 

támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

A fordulat a háború menetében. 

A szövetségesek együttműködése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

A második világháború jellemzői. A holokauszt. 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fronton. 

Kállay Miklós miniszterelnöksége. 

A német megszállás és nyilas uralom. Felszabadulás és szovjet megszállás. 

Háborús veszteségeink. A zsidóüldözés társadalmi, eszmei háttere és holokauszt Magyarországon. 

A fanatizmus jellemzői és formái.  
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Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor, 

megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, partizán, totális háború, 

furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres 

semlegesség, második bécsi döntés, „hintapolitika”, gettó, deportálás, 

munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, malenkij robot. 

Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, Zsukov, 

Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, 

Wallenberg. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, Kurszk, 

Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, Kamenyec-podolszki, 

Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási egyezmény), 

1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a második 

világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1942 

(Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, el-alameini csata), 1943 (véget ér a 

sztálingrádi csata, a kurszki csata), 1944. június 6. (megkezdődik a szövetségesek 

normandiai partraszállása), 1945. február (a jaltai konferencia), 1945. május 9. (az 

európai háború befejeződése), 1945. augusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 

1945. szeptember 2. (Japán fegyverletételével véget ér a második világháború). 

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar támadás 

Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–1944 tavasza 

(Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944. 

március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 1944. október 15. (Horthy 

Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas hatalomátvétel), 1944. december 21. 

(Debrecenben összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország 

felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a háború vége 

Magyarországon). 

 

 

 

Tematikai 

egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 
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Témák 

A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új világgazdasági rendszer kialakulása. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. 

A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a megosztott Európa. 

Egyezmények, szövetségek. 

A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a „harmadik világ”. 

A közel-keleti konfliktusok. Izrael Állam létrejötte, az arab világ átalakulása. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, vasfüggöny, 

hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, 

KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), berlini fal, harmadik világ, el 

nem kötelezettek mozgalma, újantiszemitizmus. 

Személyek: Sztálin Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy Ben 

Gurion. 

Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi béke, 

India függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a 

NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 

1950–1953 (a koreai háború), 1956 (az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi 

válság,), 1957 (a római szerződések), 1959 (a kubai forradalom), 1961 (a berlini 

fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 1962–1965 (a 

második vatikáni zsinat),  

 

 

Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között 

Témák 
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Magyarország szovjetizálása, a kommunista diktatúra kiépítése, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban, valamint a gazdasági élet jellegzetességei. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

Életmód, életviszonyok, munka, sport, kultúra, szórakozás. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere, főbb eseményei, jellemzői, szereplői. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 

állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független Kisgazdapárt, 

Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, háborús 

bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 

államosítás, népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, 

ügynök, egypártrendszer, pártállam, reakciós, koncepciós perek, kulák, 

szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős családmodell, aranycsapat, 

Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció. 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Kéthly 

Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, Kádár János, 

Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os 

forradalom főbb fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 

Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. február 

10. (a párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a Magyar Dolgozók 

Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete, az iskolák 

államosítása), 1949 (a kommunista alkotmány, a Mindszenty- és a Rajk-per), 

1950 (a szerzetesrendek feloszlatása, a tanácsrendszer létrejötte), 1953–55 (Nagy 

Imre első miniszterelnöksége), 1956. október 23. (a forradalom kirobbanása), 

1956. október 28. (a forradalom győzelme), 1956. november 4. (szovjet támadás 

indul Magyarország ellen). 
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Tematikai 

egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Témák 

Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és együttműködés formái, területei. 

Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton – diktatúra és hiánygazdaság keleten. 

A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a kulturális szokások (divat, zene) változásai 

a korszakban. 

A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a Szovjetunió és Jugoszlávia 

szétesése. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piacgazdaság, 

ökumené, harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, olajválság, iszlám 

fundamentalizmus, terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, prágai tavasz, 

diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, PC, mobiltelefon. 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescu, Willy Brandt, Thatcher, 

Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, II. János Pál. 

Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár. Kronológia: 

1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”),.1968 (a prágai 

tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi diáklázadások), 1969 (az első Holdra 

szállás), 1972 (SALT-1 szerződés), 1975 (a helsinki értekezlet), 1979 (SALT-2 

szerződés, szovjet csapatok Afganisztánban), ), 1989 (a kelet-közép-európai 

rendszerváltások, a berlini fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a 

délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása). 

 

 

 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak  
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Témák 

Megtorlás és a konszolidáció. 

Gazdasági reformok, társadalmi változások a Kádár-korszakban. 

Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet. 

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak. 

A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege, nyertesek és vesztesek. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a kétpólusú világ időszakában. 

Népesség, demográfia. 

A határon túli és a világban szétszóródott magyarság helyzete a kétpólusú világ időszakában. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 

állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, amnesztia, 

új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, lakótelep, 

televízió, Rubik kocka, ellenzéki mozgalmak, szamizdat,besúgó, ügynök, 

monori találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki kerekasztal, spontán 

privatizáció, falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, KDNP, 

MSZP, többpártrendszer, gyülekezési jog, pluralizmus, jogállam, nemzeti 

kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall 

József, Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-Nagymaros. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 1968 

(az új gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni 

megállapodás, Mindszenty József elhagyja Magyarországot), 1978 (az 

Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori találkozó), 

1987 (a lakiteleki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989. június 

16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. október 23. (a harmadik 

Magyar Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési törvény), 1990 
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(szabad országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 (a szovjet csapatok 

kivonása Magyarországról). 

 

Tematikai egység Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

Témák 

Az információs – technikai forradalom és a tudásipar. A globális világgazdaság új kihívásai és 

ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei és következményei. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

A fenntarthatóság dilemmái. A civilizációk, kultúrák közötti ellentétek kiéleződése. 

Az egypólusútól a többpólusú világrend felé. 

A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 

Az Európai Unió alapelvei, intézményei, működése és problémái. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, vallási 

fanatizmus, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális felmelegedés, 

ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, fiatalodó és öregedő 

társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, diszkrimináció, integráció, euró, 

internet, tömegkommunikáció. 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George W. 

Bush. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és 

Szlovákia szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 (a 

NATO bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült Államok ellen), 

2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük 

Magyarország is). 
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Tematikai egység A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

Ismeretek 

A posztszocialista régió és Magyarország helyzete, problémái 1990 után. 

A közjogi rendszer jogállami átalakítása és intézményrendszere 1990 után. 

Hatalommegosztás formái, színterei. 

A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondásai, regionális gazdasági különbségek. 

Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata Fölzárkózás, lemaradás. 

A társadalmi egyenlőtlenségek és a mobilitás problémái. A magyarországi cigányok (romák). Nők, 

férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák, szegények és gazdagok világa. 

A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilágban. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási szerkezet, 

munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, integráció, népszavazás. 

ombudsman, autonómia, magyar igazolvány, kettős állampolgárság. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 (Magyarország 

a NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás millenniuma), 2004 

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek 

Ismeretek 

Családformák a mai világban. Kortárscsoport és ifjúsági szubkultúrák. 
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A helyi társadalom, a civil társadalom és az önkéntesség. 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebbségek Magyarországon. 

Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet. Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás. 

A nagy ellátórendszerek (egészségügy, társadalom-biztosítás, oktatás) 

megismerése. 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak 

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, 

többség, érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, 

felelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség. 

 

 

Tematikai egység Állampolgári ismeretek 

Ismeretek 

Állampolgári jogok és kötelességek. 

Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendszere. 

A magyar és az európai állampolgárság legfontosabb ismérvei. 

A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósági választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen demokrácia eszköztára. 

 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, választás, 

választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai részvétel, közvetett 

demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, párt, parlamenti küszöb, 

állampolgári jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Ismeretek 

Az állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a gazdaság különböző szereplőivel. Az állam 

bevételei. Az állam stabilizációs, redisztribúciós és tőkeallokációs feladatai. 

A költségvetési és a monetáris politika eszköztára, szerepe a gazdaságpolitikai célok 

megvalósításában. 
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A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénzügyi közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. 

Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

Fogalmak 

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, juttatások, 

társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési intézmény, költségvetési 

egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika, jegybank, bankrendszer, 

kereskedelemi bank, megtakarítás, forrás, tőzsde, értékpapír, rt, kft, kkt, bt, egyéni 

vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt felelősség, egyetemleges 

felelősség, biztosító társaság, lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő rendszer. 

 

Tematikai egység Munkavállalás  

Ismeretek 

A munkaerő és a piac kapcsolata. Munkaerőpiaci elvárások itthon és külföldön. 

Szakképzettség. Álláskeresési technikák. Pályakezdés, beilleszkedés a munkahelyi közösségbe. 

Munkajogi alapok. Foglalkoztatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek (munkaszerződés, bérszámítás, adózás, 

egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, kollektív szerződés). 

A munkaviszony megszűnése, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás, visszatérés a 

foglalkoztatásba. 
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Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, 

foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, 

munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi 

jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, 

munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

 

 

Osztályozó vizsga témakörök 

11. évfolyam történelem kerettanterv 2012 

TÖRTÉNELEM 6 évfolyamos képzés 

I. A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 

Az ipari forradalom újabb hulláma. Technikai fejlődés feltételei és következményei. A polgári állam. 

A hatalommegosztás formái, szintjei. A gyarmatosítás új vonásai és a gyarmatbirodalmak. Kína és 

Japán. Függetlenség és alávetettség. Nagyhatalmi konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. 

A keleti kérdés és a Balkán. Társadalmi és demográfiai változások. A tudományos és politikai 

gondolkodásmód változása. Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. Az életmód és a 

mindennapok a XIX. század végén. Egyenlőség, emancipáció. 

 

II. A dualizmus kora Magyarországon 

A dualista állam kiépülése és működése. Államformák, államszervezet. Gazdasági változások a 

dualizmus korában. A technikai fejlődés feltételei és következményei. Fölzárkózás és lemaradás. 

Társadalmi változások és népesedési viszonyok a dualizmus korában. Népesség, demográfia. 

Budapest világvárossá válása. Etnikai és nemzetiségi viszonyok a dualizmus korában. Kisebbség, 

többség, nemzetiségek. A dualista monarchia válsága. Életmód és mindennapok a századfordulón. 

Nők és férfiak életmódja, társadalmi helyzete, életformák. A tudomány és művészetek jellemzői a 

korszakban. 

 

III. Az első világháború és következményei 
Az első világháború. Hadviselés, tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. Magyarország az első 

világháborúban. A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. A háborús vereség következményei Magyarországon: az Osztrák–Magyar Monarchia 

felbomlása, az őszirózsás forradalom, a tanácsköztársaság. Az első világháborút lezáró békerendszer. 

A trianoni békediktátum. Kisállamok, nagyhatalmak. Új államok Közép-Európában. A határon túli 

magyarság sorsa. 

 

IV. Európa és a világ a két világháború között 

 

Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek 

Európában a két világháború között. Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői. A kommunista 

diktatúra a Szovjetunióban. Történelemformáló eszmék. Az 1929–33-as világgazdasági válság 

jellemzői és következményei. Az Amerikai Egyesült Államok válasza a válságra: a New Deal. 

Erőforrások és termelési kultúrák. A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra jellemzői. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. A fanatizmus jellemzői és formái. Nemzetközi viszonyok a két 

világháború között. A gyarmatok helyzete. A tudomány és a művészetek a két világháború között. 

Korok, korstílusok. Életmód és mindennapok a két világháború között. Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, életformák. 
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V. Magyarország a két világháború között 

A konszolidáció kezdete folyamata, jellemzői, eredményei és válsága. Államformák, államszervezet.  

A válság és hatása, a belpolitikai élet változásai az 1930-as években. A magyar külpolitika céljai és 

lehetőségei a két világháború között. Kisállamok, nagyhatalmak. A revízió lépései és politikai 

következményei Magyarországon. Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború között. 

Szegények és gazdagok világa. Egyenlőség, emancipáció. Tudomány és művészet a két világháború 

között. Korok, korstílusok. Tömegkultúra és -sport. 
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TÖRTÉNELEM 4 évfolyamos képzés 

I. A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 

Nemzetállami törekvések Európában (Olaszország, Németország, a balkáni államok). Kisállamok, 

nagyhatalmak. Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja és nagyhatalommá válása. Társadalmi 

és gazdasági változások a centrum országaiban. Az iparosodás új szakaszának hatásai (társadalom, 

gondolkodás, életmód, épített és természeti környezet). Technikai fejlődés feltételei és 

következményei. A munkásság érdekképviseleti és politikai mozgalmai, szervezetei. A modern polgári 

állam jellegzetességei. Hatalommegosztás formái, színterei. Az Európán kívüli világ változásai a XIX. 

század második felében: gyarmati függés, a birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért. 

Függetlenség, alávetettség, kisállamok, nagyhatalmak. 

II. A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 

A szabadságharcot követő megtorlás és önkényuralom. A kiegyezés létrejötte és tartalma. 

Államformák, államszervezet. A kiegyezéshez fűződő viták, a kiegyezés alternatívái. Politikai élet, 

társadalmi változások és gazdasági fejlődés a dualizmus korában. Fölzárkózás, lemaradás. Népesség, 

demográfia. Budapest világvárossá válása. A nemzetiségi kérdés alakulása, a zsidó emancipáció. A 

dualizmus válságjelei. A tudomány és művészet a dualizmus korában. Életmód a századfordulón. 

III. Európa és a világ a két világháború között 

Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek 

Európában a két világháború között. Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. Az olasz 

fasiszta állam és ideológia jellemzői. A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. Az 1929-33-as 

világgazdasági válság jellemzői és következményei. Az Amerikai Egyesült Államok válasza a 

válságra: a New Deal. A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra jellemzői. Tömegtájékoztatás, 

sajtó, propaganda. A fanatizmus jellemzői és formái. Nemzetközi viszonyok a két világháború között. 

A gyarmatok helyzete. Tudomány és művészet a két világháború között. Korok, korstílusok. Életmód 

és mindennapok a két világháború között. Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 

IV. Magyarország a két világháború között 

A konszolidáció kezdete folyamata, jellemzői, eredményei és válsága. Államformák, államszervezet. 

A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években. A magyar külpolitika céljai és 

lehetőségei a két világháború között. Kisállamok, nagyhatalmak. A revízió lépései és politikai 

következményei Magyarországon. Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború között. 

Szegények és gazdagok világa. Egyenlőség, emancipáció. Tudomány és művészet a két világháború 

között. Tömegkultúra és -sport. Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 
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Angol nyelv 7. osztály 

Témakörök: 

1. A mi világunk  

Bemutatkozás 

Önismeret, barátság, szerelem 

Napirend 

A munka világa 

Divat, ruhák, kiegészítők 

Vásárlás ruhásboltban, ajándékboltban 

2. Ember és természet   
Foglalkozások 

Természet 

Környezetvédelem 

3. Szabadidő 

Divat és vásárlás 

A modern művészet 

Az Internet 

4. Egészség és betegség  

A jó közérzet 

Testedzés, sport 

Ételek, táplálkozás 

5. Szórakozás  

Szórakozás és művelődés 

Karrier, hírnév, a munka világa 

6. Utazás  

Utazás és pihenés 

Repülőn, hotelben 

Különleges állatok 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, 

képesség, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t drink 

milk. 

My friends and I rarely study on 

Saturday. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

Are you coming with us? 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

  ’-ing’ form I like reading. I hate running. 

  can, can’t I can swim. 
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Birtoklás 

kifejezése 

 Present forms of have 

Past forms of have 

I have a sister. She doesn’t have 

any friends. 

I didn’t have many friends at 

school. 

 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their 

dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

Esetviszonyok  Object pronouns Me, you, him, etc. 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next 

to, between, … 

  Relative adverbs The village where I was born. 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day, 

usually, hardly ever. 

 Időpont When? 

What time? 

When did you last play 

football? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Two months ago. 

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women … 

  Cardinal numbers 1-

1000 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

 

This, that, these, those 

 

  nobody, everybody 
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Angol nyelv 8. osztály 

Témakörök: 

1. A szabadidő hasznos eltöltése  

Napirend 

Környezetvédelem, természet 

Szórakozás, sport, egészség 

2. Fantázia és valóság  

Fantasztikus történetek; 

Földünk titkai 

3. Modern kommunikáció 

Sms-írás, telefonhasználat 

Más népek szokásai 

4. Környezetünk védelme 

A tudomány világa; 

Környezetszennyezés – 

Környezetvédelem; 

Időjárás, természeti katasztrófák 

5. Modern világunk  

Egészség, betegség, baleset 

A munka világa 

6. Múltunk és jövőnk  

Szórakozás, hobbik, furcsa időtöltések 

Utazás 

Vásárlás 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése  

Jelenidejűség Present Simple  

there is / there are 

When do you get up? I don’t 

drink milk. There is a book on 

my desk. 

  Present Continuous Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving 

  Presen Perfect 

Simple 

Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

I’ve seen it twice already. 
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 Múltidejűség Past Simple 

 

 

there was / were 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

My dad couldn’t take part 

because he was ill. 

 Jövőidejűség Going to (plans) 

going to(predictions) 

What are you going to do on 

Saturday? 

(I think) It’s going to rain. 

  ’-ing’ Skating is very exciting. 

I don’t like walking. 

  to + infinitive I would like to meet you. 

I want to learn Spanish.  

Birtoklás kifejezése  have got 

Past forms of have 

I’ve got a car. 

I didn’t have many friends at 

school. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, 

their dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

  Prepositions of place Melissa was born in Italy. 

  Prepositions of 

movement 

I usually travel to work by 

car. 

The robber ran out of the 

bank. 

Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 
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 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two 

years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

  Prepositions of time We are leaving on 11th May. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long? (Present 

Perfect) 

How long were you in Spain? 

For one month. 

How long have you been 

training? 

  Already, yet, just I have already read it.  He has 

not finished yet.  

She has just entered the rrom.  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and 

irregular plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

  Cardinal numbers 1-

1000 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

a/an, some/any, a lot, quite a 

lot, not much/many, none 
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Minőségi viszonyok Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

Irregular 

comparative and 

superlative forms of 

adjectives 

 

 

adverbs 

Tom’s younger than Sue. 

Mary is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

I drive slowly. I speak English 

very well. 

Modalitás Képesség Can, can’t (ability) I can swim. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles: a, an , the 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

Lake Victoria and the River 

Nile are both in Africa. 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

I, he, they… 

Me, him, them… 

This, that, these, those 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 
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Angol nyelv - 9. évfolyam (kezdő) 

Osztályozó vizsga témakörök 

 

Témakör 

1. Kapcsolatfelvétel 

- bemutatkozás: személyes adatok közlése 

- bemutatás 

- országok, nemzetiségek 

- számok 

2. Személyes vonatkozások, család 

- színek 

- személyes használati tárgyak 

- család, családi viszonyok 

- kedvenc ruhadarabok 

- külső jellemzés 

3. Mindennapos élet 

- idő, időbeosztás 

- napirend, rutin cselekvések, tevékenységek 

- városi közlekedés 

- közlekedési eszközök 

- házimunkák 

4. Lakóhely 

- házunk: helységek, berendezési tárgyak 

- háztartási eszközök 

- városi élet 

- házbérlés, albérlet   

5. Ételek 

- alapvető ételek, élelmiszerek 

- zöldségek, gyümölcsök 
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- étkezés otthon, vendéglőben, gyorsvendéglőben 

- bevásárlás 

- étkezési szokások 

6. Aktív életmód 

- foglalkozások, munka 

- szabadidős programok szervezése 

- időjárás 

- számítógép 

7. Múltunk 

- élettörténetünk 

- sportok 

- múltban történt események 

8. Nyaralás 

- úti cél 

- közlekedési eszközök 

- utazási előkészületek 

- évszakok 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Progressive 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 
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Birtoklás kifejezése  Present forms of have I have five friends at school. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, 

their dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two 

years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and 

irregular plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 1-

100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you 

got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

  should (advice) You should take a painkiller. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

A, an, the 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 
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Angol nyelv (haladó) 

9. évfolyam 

Osztályozó vizsga - témakörök 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat.  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. 

fogyatékkal élők. 

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. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 
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Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit 

tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért? 

 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. tagozatok, 

fakultációk). 

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. 

 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, 

kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

  Present Progressive 

  Presen Perfect Simple 

 Múltidejűség Past Simple 
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  Past Progressive 

 Jövőidejűség Going to  

  Future with Will 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have 

  Have with will 

  Possessive adj. 

  Genitive ’s 

  Possessive pronouns 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often?  

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: 

after, before, 

when, as soon as, 

while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   



54 

 

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of 

short adjectives 

Irregular 

comparative and 

superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing 

permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t  

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words  

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

 eredmény Clauses of result 

 cél Clasuses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular 

noun  

Any +singular 

noun 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

Indefinite 

pronouns 
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Felkiáltó mondat  Exclamatory 

sentences 
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Osztályozó vizsga angol nyelvből - 1. idegen nyelv, haladó 

 

NAPPALI TAGOZAT 

 

10. évfolyam 

 

Témakörök 

1. Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

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

megőrzésében, testápolás). 

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.). 

 

2. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

 

3. Utazás, turizmus 
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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. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

 

4. Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

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

 

5. Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

 

 

Fogalomkörök és nyelvi kifejező eszközök: 

 

Fogalomkörök 

 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

  

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

  Present Progressive 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 
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 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  used to  

 Jövőidejűség Going to  

  Future with Will 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have 

  Have with will 

  Possessive adj. 

  Genitive ’s 

  Possessive pronouns 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often?  

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  
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  Countable nouns 

Uncountable nouns 

   

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular comparative 

and superlative forms of 

adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t  

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

Logikai viszonyok  Linking words  

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  wishes 

Unreal Past  

 eredmény Clauses of result 

 cél Clasuses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 
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Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

Demonstrative 

pronouns 
Indefinite pronouns 

so / neither / too / either 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

Utókérdés  Question tags  

  Negative questions  

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. évfolyam 
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Témakörök 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet 

mindennapjai, otthoni teendők. Családi kapcsolatok. 

 

2. 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. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia. Konfliktusok és kezelésük. 

 

3. Környezetünk 

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

nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. A városi és vidéki élet 

összehasonlítása. Időjárás, éghajlat. Környezetvédelem. 

 

4. Iskola 

Saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. A 

nyelvtanulás és a nyelvtudás fontossága. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Az 

internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

 

5. Munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, állásinterjú. 

 

6. Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megörzésében). Étkezési szokások a családban. Étkezés 

iskolai menzán, éttermekben, gyorsétteremben. Gyakori betegségek, gyógykezelés. 

 

7. Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert stb. Sportolás. Olvasás, rádió, tévé, 

számítógép, internet. 

 



62 

 

8. Utazás, turizmus 

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

itthon, külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Turisztikai 

célpontok. 

 

9. Tudomány, technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, a 

tanulásban és a munkában. 

 

 

 

 

 

Fogalomkörök és nyelvi kifejező eszközök  

 

 

Fogalomkörök 

 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, 

létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

  Present Progressive 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 
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  used to  

would 

was/ were going to 

 Jövőidejűség Going to  

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s  

  Possessive pronouns  

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározá

s  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Időbeli 

viszonyok 

Gyakoriság How often?  

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 
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 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

Uncountable nouns 

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 
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 dedukció, 

következtetés 

must  

Logikai 

viszonyok 

 Linking words  

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  Conditional Sentences Type 3 

wishes 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clasuses of purpose 

 megengedés Clauses of concession 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  
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 Múlt időben Reported Speech with 

past reporting verb 

statements 

questions 

commands and 

requests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags  

Felkiáltó mondat  Exclamatory 

sentences 
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Osztályozóvizsga témakörei 

Német nyelv, mint első idegen nyelv 

 

7. évfolyam 

 

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK 

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása, családfa. 

Napirend, családi időbeosztás. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Otthoni munkák. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és napszakok. 

Öltözködés 

Ruhadarabok. 

Kedvenc ruháim. 

Téli és nyári ruházkodás. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 
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Kedvenc sportom, sportolóm. 

Sportok. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztályzatok. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Szünidei tevékenységek. 

Természet, állatok 

Állatok, kedvenc állataim. 

Kontinensek, országnevek. 

 

 

 

 

 

 

NYELVTANI TÉMAKÖRÖK 

 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel,  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség Präteritum 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich ging 

in die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.  



69 

 

  sich-Verben Ich freue mich. 

Birtoklás kifejezése    

  haben Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

Térbeli viszonyok    

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, 

wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal am 

Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, voriger  

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 
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Minőségi viszonyok    

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock modisch. 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt! 

Esetviszonyok  Nominativ, Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, 

nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in den 

Garten. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 

 

 

 

 

 

 

Osztályozóvizsga témakörei 

Német nyelv, mint első idegen nyelv 

 

8. évfolyam 
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SZÓBELI TÉMAKÖRÖK 

Család  

Én és a családom. 

Családi események, közös programok. 

Családi ünnepek. 

Nagyszüleim világa. 

Otthon  

Otthonom. 

Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

Látnivalók, nevezetességek lakóhelyemen. 

Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvilágban. 

 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. 

Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a nagyvilágban. 

Időjárás 

Évszakok és hónapok. 

Időjárás. 

Időjárási jelenségek. 

Természeti katasztrófák. 

Öltözködés 

Ruhadarabok. 

Téli és nyári ruházkodás. 

Kedvenc ruháim. 

Divat világa. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 
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Kedvenc sportom. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Extrém sportok. 

Sportversenyek, olimpia. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. 

Iskolai élet más országokban. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Internet.  

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Ünnepek és szokások 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Bevásárlás 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac és kapcsolódó árucikkek. 

Vásárlás. 

 

 

 

NYELVTANI TÉMAKÖRÖK 

 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön. 
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  Präsens mit 

Vokalwechsel,  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség Präteritum 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich ging 

in die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

Térbeli viszonyok    

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, 

wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal am 

Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, voriger  

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 
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Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock modisch. 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt! 

Esetviszonyok  Nominativ, Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, 

nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in den 

Garten. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 
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Osztályozóvizsga témakörei 

Német nyelv, mint első idegen nyelv 

 

9. évfolyam 

 

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 

Családi kapcsolatok. 

Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek. 

Ember és társadalom  

Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.  

Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása. Konfliktusok és kezelésük.  

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban. 

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés. 

Időjárás. 

Az iskola 

Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe. Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A munka világa 

Foglalkozások. Diákmunka.  

Életmód 

Ételek, kedvenc ételek. Élelmiszerek, ételek a célországokban. Életünk és a stressz: szabadidős 

stressz. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, sportágak.  

Kulturális lehetőségek a célországokban. 

Gazdaság és pénzügyek  
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Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás, reklámok. 

 

 

NYELVTANI TÉMAKÖRÖK 

 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel,  

 

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

  

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum 

 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich ging 

in die Schule.. 

 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

Birtoklás kifejezése    

  haben 

 

Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

  von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wessen Vater? Der Vater von 

Peter! 

Térbeli viszonyok    
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 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ 

Kommen Sie dis Strasse entlang! 

  Präpositionen mit dem 

Dativ 

Die Zeitschriften sind bei meiner 

Freundin. 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser,, voriger  

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

 időtartam Wie lange? von … bis 

seit 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. 

Seit vier Jahren wohne ich in 

dieser Stadt. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 
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Minőségi viszonyok    

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock 

modisch  

 hasonlítás so…, wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Mercedes. 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

 

mögen, dürfen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

Ich mag nicht singen und ich 

kann auch nicht. 

Der Kranke darf noch nicht 

aufstehen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt! 

Esetviszonyok  Nominativ, Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 

Logikai viszonyok alárendelések Kausalsatz 

 

Objektsatz 

Temporalsatz 

Wir sind müde, weil wir heute 

sehr viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das 

schon klar ist. 

Als ich jung war,…. 

Immer wenn ich hier bin, gehe 

ich ins Schwimmbad. 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, dass sie heute ins Kino 

geht. 
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Osztályozóvizsga témakörei 

Német nyelv, mint első idegen nyelv 

 

10. évfolyam 

 

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK 

Személyes vonatkozások, család  

Személyes tervek. 

Családtagok életének fontos állomásai. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák. 

Ember és társadalom  

Emberek belső jellemzése. 

Kapcsolat generációk között. 

A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás. Női és férfi szerepek.  

Környezetünk 

Lakótársak.  

Különböző lakások a világban, berendezések, szokások más országokban. 

A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai. 

Az iskola 

Egy iskola bemutatása. Iskolatípusok. Osztályzás. 

Külföldi és hazai iskola közti különbségek. Az internet szerepe a tanulásban.  

Tanulás külföldön, nyelvtanulás. 

A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Életmód 

Háztartási munkák. Magyar ételkülönlegességek . 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum. 
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Házibuli. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.  

Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren. 

Jegyvásárlás. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Számítógépes tevékenységek. 

Az internet szerepe a tanulásban és a munkában. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás (menetjegy), pénzváltás. 

 

 

NYELVTANI TÉMAKÖRÖK 

 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel,  

 

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

  

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum 

 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich ging 

in die Schule.. 

 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

Birtoklás kifejezése    

  haben Ich habe einen Bruder.  
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  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

  von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wessen Vater? Der Vater von 

Peter! 

Térbeli viszonyok    

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ 

Kommen Sie dis Strasse entlang! 

  Präpositionen mit dem 

Dativ 

Die Zeitschriften sind bei meiner 

Freundin. 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser,, voriger  

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

 időtartam Wie lange? von … bis 

seit 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. 

Seit vier Jahren wohne ich in 

dieser Stadt. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 
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 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 

Minőségi viszonyok    

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock 

modisch  

 hasonlítás so…, wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Mercedes. 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

 

mögen, dürfen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

Ich mag nicht singen und ich 

kann auch nicht. 

Der Kranke darf noch nicht 

aufstehen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt! 

Esetviszonyok  Nominativ, Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 
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Logikai viszonyok alárendelések Kausalsatz 

 

Objektsatz 

Temporalsatz 

Wir sind müde, weil wir heute 

sehr viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das 

schon klar ist. 

Als ich jung war,…. 

Immer wenn ich hier bin, gehe 

ich ins Schwimmbad. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, dass sie heute ins Kino 

geht. 

 

 

Osztályozóvizsga témakörei 

Német nyelv, mint első idegen nyelv 

 

11. évfolyam 

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK 

Ember és társadalom  

Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Környezetünk 

Az otthon: vidék kontra város. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

Időjárási viszonyok. 

Az iskola 

Nyelvtanulás külföldön, iskolai hagyományok. 
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A munka világa 

Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Életmód 

Betegségek, baleset, sérülések. Gyógykezelés (orvosnál). Testrészek. 

Étkezési szokások. Egészséges ill egészségtelen életmód. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Extrém sportok. 

Számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Utazás, turizmus 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok Németországban.  

Osztálykirándulás. 

 

 

NYELVTANI TÉMAKÖRÖK 

 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel  

Trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich ging 

in die Schule.. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  

 

Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

 műveltetés Lassen (Präsens, 

Präteritum) 

Wir lassen / ließen unsere 

Nähmaschine reparieren. 
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 Szenvedő szerkezet Präsens 

 

Präteritum 

Sie werden am Flughafen 

abgeholt. 

Sie wurden am Flughafen 

abgeholt. 

Birtoklás kifejezése    

  haben Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

  von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wessen Vater? Der Vater von 

Peter! 

Térbeli viszonyok    

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ 

Kommen Sie die Strasse entlang! 

  Präpositionen mit dem 

Dativ 

Die Zeitschriften sind bei meiner 

Freundin. 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, voriger  

gegen 

 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 
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 időtartam Wie lange? von … bis 

seit 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. 

Seit vier Jahren wohne ich in 

dieser Stadt. 

Mennyiségi viszonyok    

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 

Minőségi viszonyok    

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock 

modisch  

 hasonlítás so…, wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Mercedes. 

 Főnévként használt 

melléknév 

 Der Bekannte, ein Bekannter, der 

Verwandte, ein Verwandter 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

 

mögen, dürfen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

Ich mag nicht singen und ich 

kann auch nicht. 

Der Kranke darf noch nicht 

aufstehen. 

  Modalverben im 

Präteritum 

Er konnte nicht schwimmen. Der 

Kranke durfte nicht aufstehen. 

  Brauchen + zu + Inf. Heute brauchst du nicht 

mitzukommen. 
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 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt! 

Esetviszonyok  Nominativ, Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 

Logikai viszonyok alárendelések Kausalsatz 

 

Objektsatz 

 

Subjektsatz 

Temporalsatz 

 

 

 

Finalsatz 

(um+zu+Infinitiv) 

Wir sind müde, weil wir heute 

sehr viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das 

schon klar ist. 

Es ist schön, hier zu sein. 

Als ich jung war, konnte ich 

noch viel mehr Eis essen. 

Immer wenn ich hier bin, gehe 

ich ins Schwimmbad. 

Ich bin ins Kino gekommen, um 

den neuen Film anzuschauen. 

 feltételesség Konditionalsatz 

(Indikativ) Präsens 

Konditionalsatz mit 

„würde” 

Wäre, hätte 

Wenn wir Zeit haben, putzen wir 

die Fenster. 

Was würden Sie tun, wenn sie 

eine Million hätten? 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser, 

man 

derselbe, dieselbe, dasselbe, 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, dass sie heute keine 

Zeit hat. 
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Osztályozóvizsga témakörei 

Német nyelv, mint első idegen nyelv 

 

12. évfolyam 

 

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK 

Ember és társadalom  

Jellemvonások. Barátságok, szerelem. Konfliktusok a családban és kezelésük.  

Szülő-gyerek kapcsolat. 

Az iskola 

Továbbtanulás, érettségi. Felsőoktatás. 

Környezetünk 

Környezetszennyezés, környezetvédelem. Energiatakarékosság. 

Környezetvédelmi akciók Németországban. 

A munka világa 

Pályaválasztás, továbbtanulás.  

Életmód 

Közlekedés autóval. 

Életmód nálunk és célnyelvi országokban.  

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet. 

Tudomány és technika 

Médiák, számítógép,  mobiltelefon, találmányok. Az autó részei. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi kassza: kiadások, bevételek. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Folyószámla. 

Fogyasztás, reklámok. 
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NYELVTANI TÉMAKÖRÖK 

 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel  

Trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum 

 

Perfekt 

Plusquamperfekt 

Er machte einen Fehler. Ich ging 

in die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

Er hatte alles gemacht, als wir 

ankamen. 

 jövőidejűség Futur  Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

 műveltetés Lassen (Präsens, 

Präteritum) 

Wir lassen / ließen unsere 

Nähmaschine reparieren. 

 Szenvedő szerkezet Präsens 

 

Präteritum 

Sie werden am Flughafen 

abgeholt. 

Sie wurden am Flughafen 

abgeholt. 

Birtoklás kifejezése    

  haben Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

  von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wessen Vater? Der Vater von 

Peter! 

Térbeli viszonyok    
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 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ 

Kommen Sie die Strasse entlang! 

  Präpositionen mit dem 

Dativ 

Die Zeitschriften sind bei meiner 

Freundin. 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, voriger  

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

 időtartam Wie lange? von … bis 

seit 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. 

Seit vier Jahren wohne ich in 

dieser Stadt. 

Mennyiségi viszonyok    

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 

Minőségi viszonyok    
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  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock 

modisch  

    

 hasonlítás so…, wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Mercedes. 

 Főnévként használt 

melléknév 

Melléknévi igenév 

 

 

 

 

Der Bekannte, ein Bekannter, der 

Verwandte, ein Verwandter 

ein gedeckter Tisch, die fehlende 

Seite 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

 

mögen, dürfen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

Ich mag nicht singen und ich 

kann auch nicht. 

Der Kranke darf noch nicht 

aufstehen. 

  Modalverben im 

Präteritum 

Er konnte nicht schwimmen. Der 

Kranke durfte nicht aufstehen. 

  Brauchen + zu + Inf. Heute brauchst du nicht 

mitzukommen. 

  haben+zu,  

sein + zu 

Sie haben das Formular zu 

unterschreiben. Das ist kaum zu 

glauben. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt! 
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Esetviszonyok  Nominativ, Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 

Logikai viszonyok alárendelések Kausalsatz 

 

Objektsatz 

Subjektsatz 

Temporalsatz 

 

 

 

Finalsatz 

(um+zu+Infinitiv) 

 

Temporalsatz (bevor, 

nachdem, bis) 

 

anstatt dass/anstatt zu 

ohne dass/ohne zu 

Wir sind müde, weil wir heute 

sehr viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das 

schon klar ist. 

Es ist schön, hier zu sein. 

Als ich jung war, konnte ich 

noch viel mehr Eis essen. 

Immer wenn ich hier bin, gehe 

ich ins Schwimmbad. 

Ich bin ins Kino gekommen, um 

den neuen Film anzuschauen. 

Sie ging weg, bevor der Film zu 

Ende ging. 

 

Sie antwortet, anstatt die Sache 

zu überlegen. 

 feltételesség Konditionalsatz 

(Indikativ) Präsens 

Konditionalsatz mit 

„würde” 

Wäre, hätte 

óhajtó mondat 

Konjuktiv 

Plusquamperfekt 

Wenn wir Zeit haben, putzen wir 

die Fenster. 

 

Was würden Sie tun, wenn sie 

eine Million hätten 

Wenn Sie doch helfen könnten! 

Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, 

hätte ich dich angerufen. 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

 

névmások 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, 

dir  

dieser, 

man 

derselbe, dieselbe, 

dasselbe 

da 

 

derjenige/diejenige 

 

einer/eines/eines 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da er krank war, konnte er nicht 

mitspielen. 

Sie war diejenige, die uns immer 

helfen konnte. 

Es ist eines des besten Autos. 

 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, dass sie heute keine 

Zeit hat. 

 

 

Osztályozóvizsga témakörei 

Második idegen nyelv 

Német nyelv 

9. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK 

1. Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személyének és környezetének bemutatása. Családi kapcsolatok.                                                                   

Mindennapi teendők,hobbik. 

 

2. Ember és társadalom 

Barátok, kapcsolat a kortársakkal. 

Öltözködés, divat, színek, ruhadarabok megnevezése, jellemzése és vásárlása.  

 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke.Országnevek. Német nyelvű országok, városok. 

Tájékozódás, útbaigazítás a városban. Középületek. 

Hónapok, évszakok, időjárás. 



95 

 

4. Az iskola 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe. 

 

5. Amunka világa 

Foglalkozások. 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok. 

Kulturális lehetőségek a célországban. Német városok, tartományok nevezetességei. 

7. Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, zsebpénz. 
 

NYELVTANI FOGALOMKÖRÖK 
 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 

 

 jelenidejűség Präsens  Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit Vokalwechsel  Der Zug fährt gleich ab. 

 

 személytelenség es, es gibt Es regnet. Hier gibt es viele 

Berge. 

 Szórend kijelentő ill. 

kérdőmondat(kiegészítendő, 

eldöntendő) szórendje, 

szórend kiemelt mondatrész 

után 

 

 Brauchen  Ich brauche Geld. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben Hast du ein Auto? 

  Possessivpronomen 

(mein, dein) 

Das ist meine Familie. 

  Genitiv mit von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wer ist dieser Mann?- Der 

Vater von Peter! 

Térbeli 

viszonyok 

 nach rechts, nach links, 

geradeaus, in 

 

Időbeli 

viszonyok 

   

 

 

Időpont in, wann? im Winter 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 Számok  eins, zwei, hundert 
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 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 

 

határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, nichts, 

mehr-mehrere 

 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. Ich brauche mehr 

Geld/mehrere Bücher. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

Modalitás 

 

 

 

  möchte 

 

Ich möchte ein Eis. 

 Felszólítás  Nehmen Sie bitte Platz!  

Kommen Sie her!! 

Esetviszonyok 

 

   

 

 

 Nominativ,  Akkusativ 

 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Logikai 

viszonyok 

 

kérdőszók 

 

Was? Wer? Wo? Wann? 

Wohin? Woher? Wieviel?  

Wer ist der Mann dort? 

Woher kommen Sie? 

Wohin fährst du? 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

 

 

Kötőszók 

Névmások 

(Nominativ, 

Akkusativ, ) 

und/oder/aber 

das, ich, mich, mein, ihn, 

sie, es 

dieser/diese/dieses 

alles/alle 

Ich bin Arzt und wohnein 

Berlin. 

ErlebtinUngarn, 

aberersprichtkeinUngarisch. 

Dieser Mann istmein Freund. 

 

 Tagadás  Nicht, nein, kein 

 

 

10. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személyének és környezetének bemutatása. A családi élet mindennapjai. Hobbik. 

Tervek a jövőre. 

2. Ember és társadalom 
Kapcsolat a kortársakkal. 

Lakóközösség, munkamegosztás. 

3. Az iskola 

Egy iskola bemutatása. Iskolatípusok. Osztályzás. Tantárgyak. 

Külföldi és hazai iskola közti különbségek. Az internet szerepe a tanulásban. Tanulás 

külföldön, nyelvtanulás. 

 

4. Életmód 

Élelmiszerek, ételek, különleges ételek. Ételrendelés. Étkezési szokások. Napirend. 
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5. Környezetünk 
Lakóhely. 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatásai. 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős programok szervezése. 

Házibuli. Nyaralás. Sport. 

7. Utazás, turizmus 

Szabadság, nyaralás itthon és külföldön. Kempingezés. Vonatjegyvásárlás. Szállodai 

szolgáltatások.Szobafoglalás. Beszámoló úti élményekről. 

8. Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Számítógépes tevékenységek. Az 

internet szerepe a tanulásban és a munkában. 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 elváló és el nem 

váló igekötős igék 

 Ich packe meine Hose ein. 

Katrin bezahlt die Rechnung. 

 személytelenség 

(általános alany) 

man Man kann hier billig essen. 

 tőhangváltós igék schlafen, lesen, essen  

  wissen Ich weiß nicht. 

 múltidejűség (1) Präteritum: war, hatte 

 

Ich war im Kino.  

Ich hatte keine Zeit. 

 múltidejűség (2) Perfekt (szabályos és 

szabálytalan igék) 

Er hat viel gearbeitet. Er hat nicht 

geschlafen. 

 jövőidejűség werden Vielleicht werde ich mal Koch. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

 Birtokos névmás mein, dein, 

sein/ihr/sein 

unser, euer, ihr 

Das ist unsere Straße. Das ist 

mein Haus. Siehst du meinen 

Hund? 

Térbeli viszonyok    

  Wohin? Wo? 

in + Akkusativ/Dativ 

nach  

aus 

Ich gehe ins Kino.  

Wir sind in der Schule. 

zu Hause / nach Hause 

Er kommt aus Frankreich. 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

immer, oft, selten, 

manchmal, nie 

einmal, zweimal 
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 Időpont Wann?  

um, an, ab, in 

um 8 Uhr, am Abend, ab Montag, 

in der Nacht 

Diesen Montag gehe ich nicht 

joggen. 

 időtartam Wie lange?  

von … bis 

Ich war von 8 bis 3 in der Schule. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 sorszámok erst, viert stb. Gehen Sie die erste Straße links. 

 határozatlan 

mennyiség 

Viel/wenig <>viele, 

wenige 

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. 

Modalitás    

 

 

 mögen, können, 

wollen, müssen 

Ich mag es nicht. 

Ich kann schwimmen. 

Ich muss heute arbeiten. 

Er will nicht mitkommen. 

 Felszólító  mód  Komm! Nimm! Lauf! 

Kommt! Nehmt! Lauft! 

Kommen Sie! Nehmen Sie! 

Laufen Sie! 

Esetviszonyok    

 

 

 

 Dativ (határozott, 

határozatlan névelő) 

 

Személyes névmások 

részes és tárgyesete 

 

 

Der Kellner bringt den Gästen 

das Essen. 

Er gibt es einem Mädchen. 

Er zeigt uns die Stadt. 

Logikai 

viszonyok 

   

 

 

 

 

alárendelések denn 

 

 

Er isst keine Schokolade, denn er 

lebt gesund. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

   

 Kötőszók  

 

und, sondern, oder, 

denn, aber 

nichtnur 

…sondernauch 

nur – erst 

schon – noch 

noch – nichtmehr 

noch (ein) – kein 

…mehr 

doch 
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Elöljárószavak  in + Akkusativ 

in + Dativ 

mit + dativ 

für + Akkusativ 

aus +Dativ 

nach 

insKino 

indem Park / im Park 

mit meiner Freundin 

füreinen Tag 

aus der Schweiz 

nachDeutschland 
 

 

 

11. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK 

Ember és társadalom  

Emberek jellemzése, baráti kör. 

Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Házimunkák. 

Környezetünk 

Az otthon: vidék kontra város. Lakóhely jellemzése. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárási viszonyok. 

Az iskola 

Nyelvtanulás, nyelviskolák, nyelvtanulás külföldön, iskolai hagyományok. 

Iskolatípusok, saját iskola bemutatása. 

Napirend. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Számítógép, internet. Számítógépes tevékenységek. 

Utazás, turizmus 

Közlekedés: közlekedési eszközök, tömegközlekedés, út az iskolába, útbaigazítás 

Utazás előkészítése, utazás repülővel 
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NYELVTANI FOGALOMKÖRÖK 

 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel, 

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

 

Er liest das Buch. 

 Múltidejűség 

 

Perfekt 

Präteritum (csak: 

haben, sein) 

Präteritum 

Er hat ein Buch gelesen. 

Er hatte ein Fahrrad. 

Ich war schon in England 

Er schrieb einen Brief. 

 Visszaható igék Sich Verben Petra kämmt sich. 

Modalitás    

 

 

Modalverben  dürfen 

 

Man darf hier nicht rauchen. 

 Feltételes mód jelen idő könnte, müsste Ich könnte dich anrufen.  

 Feltételes mód jelen idő hätte, wäre, würde Ich würde gern einen Kaffee 

trinken. Es wäre gut. Ich hätte 

einen Hund. 

Esetviszonyok Névszók a mondatban Nominativ, 

Akkusativ 

Dativ 

Genitiv 

Er zeichnet Bilder. 

Grete fragt uns, nicht ihn. 

 

Die Mutter meines Vaters ist 

meine Oma. 

Birtoklás 

kifejezése 

 haben 

gehören 

gehören zu+Dat. 

Ich habe eine Katze. 

Die Katze gehört mir. 

Zum Haus gehört eine Garage. 
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Térbeli 

viszonyok 

Helymeghatározás Prapositionen mit 

Akk. /Dat. 

An, auf, vor, hinter, 

in, über, neben, 

unter, zwischen 

Das Buch liegt auf dem Tisch. 

Időbeli 

viszonyok 

Időmeghatározás Seit, vor Seit einem Jahr wohne ich hier. 

Minőségi 

viszonyok 

Melléknév fokozás 

 

Melléknév ragozás 

 

 

Hasonlítás 

Schön, schöner, am 

schönsten 

Ein netter Mann, 

der nette Mann, 

nette Männer 

Wie, als 

 

 

 

 

 

Monika ist schöner als Lisa. 

Függő beszéd  jelen időben 

(Präsens) 

függő kérdés: ob 

Sie sagte, dass sie heute ins 

Kino geht. 

Ich weiß nicht, ob du Zeit hast. 

Szöveg 

összetartó 

elemek 

   

 Kötőszók und/oder/aber/denn 

Weil, obwohl, 

trotzdem 

Enweder-oder 

Sowohl-als auch 

Weder-noch 

 

 

Obwohl die Aufgabe schwer 

war, konnten viele sie richtig 

lösen. 

 

 névmások das 

ich, mich, mein 

dieser 

man 

visszaható névmás 

 

 

 

 

 

Petra kämmt sich. 

 Határozatlan névmások Einer, welche Hast du noch Eier? Ja, wir 

haben noch welche. 
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12. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK 

Az iskola 

Továbbtanulás, érettségi, felsőoktatás, pályaválasztás. Nyelvtanulás. 

A munka világa 

Nyári munkavállalás, diákmunka, munkatapasztalatok. Önéletrajz, állásinterjú. Motivációs levél. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás. 

Életmód 

Testrészek. Betegségek, baleset, sérülések. Gyógykezelés (orvosnál, kórházban). 

Étkezési szokások. Egészséges ill egészségtelen életmód. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Számítógép, internet, televízió. 

Sportágak, sporteszközök, híres sportolók, sportkarrier. Sportműsorok, iskolai sport, extrémsport. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások (például gyógyszertár, bank). Folyószámla. Fogyasztás, reklámok. 

 

 

NYELVTANI FOGALOMKÖRÖK 

 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 
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  Präsens mit 

Vokalwechsel, 

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

 

Er liest das Buch. 

 múltidejűség 

 

Perfekt 

Präteritum (csak: 

haben, sein) 

Präteritum 

Er hat ein Buch gelesen. 

Er hatte ein Fahrrad. 

Ich war schon in England 

Er schrieb einen Brief. 

 Visszaható igék Sich Verben Petra kämmt sich. 

 Vonzatos igék  Peter freut sich über das 

Geschenk. 

 Szenvedő szerkezet Präsens 

Präteritum 

Perfekt 

Das Fenster wird geöffnet. 

Das Fenster wurde geöffnet 

Das Fenster ist geöffnet 

worden. 

 Műveltetés lassen Der Lehrer lässt die 

Kontrollarbeit schreiben. 

 zu+ Infinitiv szerkezetek  Es ist wichtig, Fremdsprachen 

zu lernen. 

Modalitás    

 

 

Modalverben  dürfen 

sollen 

Man darf hier nicht rauchen. 

Soll ich das Fenster öffnen? 

 Feltételes mód jelen idő könnte, müsste, 

sollte 

Ich könnte dich anrufen.  

 Feltételes mód jelen idő hätte, wäre, würde Ich würde gern einen Kaffee 

trinken. Es wäre gut. Ich hätte 

einen Hund. 

Esetviszonyok névszók a mondatban Nominativ, 

Akkusativ 

Dativ 

Genitiv 

Er zeichnet Bilder. 

Grete fragt uns, nicht ihn. 

 

Die Mutter meines Vaters ist 

meine Oma. 

Birtoklás 

kifejezése 

 haben 

gehören 

gehören zu+Dat. 

Ich habe eine Katze. 

Die Katze gehört mir. 

Zum Haus gehört eine Garage. 
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Térbeli 

viszonyok 

Helymeghatározás Prapositionen mit 

Akk. /Dat. 

An, auf, vor, hinter, 

in, über, neben, 

unter, zwischen 

Das Buch liegt auf dem Tisch. 

Időbeli 

viszonyok 

Időmeghatározás Seit, vor Seit einem Jahr wohne ich hier. 

Minőségi 

viszonyok 

Melléknév fokozás 

 

Melléknév ragozás 

 

 

Hasonlítás 

Schön, schöner, am 

schönsten 

Ein netter Mann, der 

nette Mann, nette 

Männer 

Wie, als 

 

 

 

 

 

Monika ist schöner als Lisa. 

Függő beszéd  jelen időben 

(Präsens) 

függő kérdés: ob 

Sie sagte, dass sie heute ins 

Kino geht. 

Ich weiß nicht, ob du Zeit hast. 

Szöveg 

összetartó 

elemek 

   

 Kötőszók und/oder/aber/denn 

Weil, obwohl, 

trotzdem 

Enweder-oder 

Sowohl-als auch 

Weder-noch 

Als, wenn 

 

Obwohl die Aufgabe schwer 

war, konnten viele sie richtig 

lösen. 

 

 

Als ich 10 Jahre alt war, lernte 

ich schwimmen. 

 Névmások das 

ich, mich, mein 

dieser 

man 

visszaható névmás 

 

 

 

 

 

Petra kämmt sich. 

 Vonatkozó névmás 

Vonatkozó mellékmondat 

 Ich kenne den Mann, der einen 

Pullover trägt. 
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 Határozatlan névmások Einer, welche Hast du noch Eier? Ja, wir 

haben noch welche. 

 Névmási határozószók Auf wen/worauf 

 

Auf ihn/darauf 

Auf wen wartest du? Worauf 

wartest du? 

 

 

MÁSODIK IDEGEN NYELV 

Orosz nyelv 

9-10. évfolyam, heti 4 óra 

11-12. évfolyam, heti 3 óra 
 
 

Ajánlott témakörök −  9. évfolyam  

Személyes vonatkozások, család   

Bemutatkozás. Családtagok bemutatása. Az orosz nevek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Kapcsolódási pontok:  

Etika: családi élet, generációk kapcsolata. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

Ember és társadalom    

Baráti kör, osztálytársak. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Foglalkozások. 

Kapcsolódási pontok:  

Etika: társas kapcsolatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: munka. 

 

Környezetünk   

Az otthon (lakószoba, lakás, ház). Bútorok és háztartási gépek.  

Saját település bemutatása. Városi intézmények. 

Kapcsolódási pontok:  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: lakóhely és környék hagyományai. 

Földrajz: településtípusok, más népek kultúrái. 
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Az iskola  

Iskolai helyiségek. Tantárgyak, osztályzatok. 

Kapcsolódási pontok:  

Etika: társas kapcsolatok. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: élethosszig tartó tanulás.  

Életmód   

Étkezések. Étel- és italfajták. 

Kapcsolódási pontok:  

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges ételek. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás   

Kedvelt időtöltések. Sportágak. 

Kapcsolódási pontok:  

Földrajz: más népek kultúrái. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés szerepe, sportágak jellemzői. 

Utazás, turizmus   

Földrészek, országok 

Kapcsolódási pontok:  

Földrajz: más népek kultúrái 

Fogalomkörök  − 9. évfolyam 

 

Létezés kifejezése Az Это mutatószó: Этокнига. Этомальчик.  

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он/она/oнo. 

Вижустол/мальчика. 

eсть + alanyeset, нет + birtokos eset. 

Cselekvés kifejezése Azigei paradigmarendszer kijelentő módban.  

A „e” és  „и”-sorosigék jelen idejű alakjai.  

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш, ваш, их. 

A чей birtokos kérdő névmás. 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика/мальчиков.    

У меня есть… 
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A tagadás rendszerének tudatosítása: уменянет.../ 

небыло.../ небудет... 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо  

на столе, в машине, в школу, на улицу  

Időbeli viszonyok Cегодня. Утром, днём, вечером, ночью 

В четверг, в пятницу. Летом, осенью, зимой, весной. 

Часто, всегда, никогда. 

Az idő kifejezése: Сейчас 2 часа.  

Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek (1-100) 

Sorszámnevek (1-10.) 

Határozatlan számnevek: много, мало, несколько 

Életkor kifejezése: Ей 21 год. Ему 3 года. Мне 11 лет.  

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

Melléknevek egyeztetése.  

Aкaкой kérdőszó. 

Alapfokú hasonlítás aкaк kötőszóval. 

Hátravetett jelzős szerkezetek: человеквысокогороста. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, медленно.  

Хочу... 

Esetviszonyok A főnevek neme, többes száma, ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és 

részeshatározós esete. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes 

számban néhány elöljárószóval és azok nélkül: 

Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе. 

Я даю книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В 

книге красивая картина. 

Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди, 

ребёнок-дети, мать, дочь, сын, брат, сестра... 

Божемой! Господи! 

Logikai viszonyok и, а, но, или, который, где, когда, потому что... 

поэтому, или..., или... 
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Ajánlott témakörök − 10. évfolyam   

Ember és társadalom    

Emberek külső jellemzése. Öltözködés, ruházat. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Kapcsolódási pontok:  

Etika: generációk kapcsolata, családi élet, társas kapcsolatok. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: élethosszig tartó tanulás. 

Környezetünk   

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Szentpétervár nevezetességei. 

Időjárás, éghajlat. 

Kapcsolódási pontok:  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: lakóhely és környék hagyományai. 

Földrajz:  az időjárás tényezői. 

Biológia-egészségtan: védett természeti értékek. 

Életmód   

Napszakok. A hét napjai.  

Rendszeres napi elfoglaltságok. 

Az orvosnál. Testrészek, betegségek. 

Egészséges életmód. 

Kapcsolódási pontok:  

Biológia-egészségtan: betegségek ismérvei, betegségmegelőzés, egészséges életmód. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás   

Szabadidős programok (sport, színház, múzeum, koncert, mozi). Vendégségben.  

Étteremben: étlap, ételek, italok, árak 

Kapcsolódási pontok:  

Földrajz: más népek kultúrái. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. 

Utazás vonattal. 

Kapcsolódási pontok:  

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek. 
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Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás (boltban, piacon). Élelmiszerek, boltok. Mértékegységek, csomagolás, pénznemek. 

Kapcsolódási pontok:  

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:jövedelem szerepe a családban,  kiadás, 

bevétel. 

Matematika: alapműveletek. 

Fogalomkörök − 10. évfolyam Az újonnan belépő fogalmakat dőlt betűvel jelöltük. 

Létezés kifejezése Az Это mutatószó: Этокнига. Этомальчик.  

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он/она/oнo. 

Вижустол/мальчика. 

eсть + alanyeset, нет + birtokos eset. 

A létige múlt és jövő idejű alakjai. 

Cselekvés kifejezése Azigei paradigmarendszer kijelentő módban.  

A „e” és  „и”-sorosigék jelen idejű alakjai. 

Az igék múlt idejű  alakjai. 

Az összetett jövő idő.  

A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben: 

Давай/тепойдём в ... 

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2. személyben: 

Слушай(тe)! Прочитай(тe)! Открой(тe)!  

Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok 

használata: идти/ходить, ехать/ездить, 

нести/носить, вести/водить 

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш, ваш, их. 

A чей birtokos kérdő névmás. 

У меня есть… 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика/мальчиков.    

A tagadás rendszerének tudatosítása: 

уменянет.../небыло.../небудет... 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо  

на столе, в машине, в школу, на улицу  

от..., до..., около..., у..., далеко, близко от... 

рядом с..., перед, за, под, над, вверх, вниз,  



110 

 

в лесу, в саду, на мосту. 

Időbeli viszonyok Cегодня  

Утром, днём, вечером, ночью 

В четверг, в пятницу  

Летом, осенью, зимой, весной  

Az idő kifejezése (egész óra): Сейчас 2 часа.  

Az idő kifejezése ( óra, perc): пять минут первого, 

половины третьего 

Az időkifejezés hivatalos formája. 

Вчера, сегодня, завтра 

Часто, всегда, никогда 

Весьдень,каждыйгод, ежедневно, по 

понедельникам,  paз/двa paзaв год 

До, после, через, ... (тому) назад 

A dátum kifejezése (1): évszámok. 

A dátum kifejezése (2): nap, hónap, év. 

A dátum kifejezése (3) a когда kérdésre. 

 Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek (1-100) 

Tőszámnevek (100 fölött) 

Az oдин és a два használata alany- és tárgyesetű főnéve 

előtt 

Sorszámnevek (1-10.) 

Határozatlan számnevek: много, мало, несколько 

Életkor kifejezése: Ей 21 год.Ему 3 года. Мне 11 лет. 

Mértékegységek: 100 грамм колбасы, 100 грамм 

водки, литр молока и т.д. 

A körülbelüliség kifejezése: 

примерно/приблизительно...,человек пять, 

около пяти человек 

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

Aкaкой kérdőszó. 

Alapfokú hasonlítás aкaк kötőszóval. 

Melléknevek egyeztetése.  
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Hátravetett jelzős szerkezetek: человеквысокогороста 

. 

Melléknevek vonzata: рад подарку, знаком с мной... 

Állapot kifejezése: Мне холодно, весело. Здесь жарко. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, медленно.  

Aмoчь és az умeть igék. 

Можно-Нельзя 

Надо/нужно-Не надо/He нужно 

Хочу...Собираюсь... Должен 

Esetviszonyok A főnevek neme, többes száma, ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és 

részeshatározós esete. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes 

számban néhány elöljárószóval és azok nélkül: 

Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе. 

Я даю книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В 

книге красивая картина. 

Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди, 

ребёнок-дети, мать, дочь, сын, брат, сестра... 

Божемой! Господи! 

Az  Этот  mutató névmás. 

Logikai viszonyok и, а, но, или, который, где, когда, потому что... 

поэтому,  или..., или... 

 

Ajánlott témakörök − 11. évfolyam   

Személyes vonatkozások, család    

Családi kapcsolatok, a családi élet eseményei. Házimunkák. 

Kapcsolódási pontok: 

Etika: családi élet, generációk kapcsolata, társas kapcsolatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

Ember és társadalom    

Emberi kapcsolatok. Külső és belső tulajdonságok. Párkeresés. 

Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok. 
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Az iskola   

Saját iskola bemutatása. Tantárgyak, iskolai eredmények. A nyelvtanulás fontossága. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Utazás, turizmus  

Utazás, útitervek, nyári/téli pihenés. Utazás repülővel. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: egyes országok turisztikai jellmezői, településtípusok. 

Gazdaság és pénzügyek   

A pénz szerepe a családban. Vásárlás, reklamáció. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: jövedelem szerepe a családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel, zsebpénz. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

 

Életmód   

Az orvosnál. Betegségek és kezelésük. Egészséges életmód.  

Kapcsolódási pontok: 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód, a betegségek ismérvei. 

Fogalomkörök − 11. évfolyam 

Létezés kifejezése Az Это mutatószó: Этокнига. Этомальчик.  

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он/она/oнo. 

Вижустол/мальчика. 

eсть + alanyeset, нет + birtokos eset. 

A létige múlt és jövő idejű alakjai. 

Cselekvés kifejezése Azigei paradigmarendszer kijelentő módban.  

A „e” és  „и”-sorosigék jelen idejű alakjai. 

Az igék múlt idejű  alakjai. 

Az összetett jövő idő.  

A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben: 

Давай/тепойдём в ... 
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A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2. személyben: 

Слушай(тe)! Прочитай(тe)! Открой(тe)!  

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 3. személyben. 

Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok 

használata: идти/ходить, ехать/ездить, нести/носить, 

вести/водить. 

További mozgást jelentő igék. 

Mozgást jelentő igék igekötővel. 

Az igeszemlélet: folyamatos és befejezett igealakok. 

Az egyszerű jövő idő. 

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш, ваш, их. 

A чей birtokos kérdő névmás. 

У меня есть… 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика/мальчиков.    

A tagadás rendszerének tudatosítása: 

уменянет.../небыло.../небудет... 

A cboй birtokos névmás 

Мамин, папин, медвежий 

A birtokos melléknevek felismerése 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо  

на столе, в машине, в школу, на улицу  

от..., до..., около..., у..., далеко, близко от... 

рядом с..., перед, за, под, над, вверх, вниз,  

в лесу, в саду, на мосту. 

A mozgás térben való leírása: 

иду по улице, поднимается по эскалатору 

о..., об..., по..., при...,  

напротив, навстречу 

Időbeli viszonyok Cегодня  

Утром, днём, вечером, ночью 

В четверг, в пятницу  

Летом, осенью, зимой, весной  

Az idő kifejezése (egész óra): Сейчас 2 часа.  
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Az idő kifejezése ( óra, perc): пять минут первого, 

половины третьего 

Az időkifejezés hivatalos formája. 

Вчера, сегодня, завтра 

Часто, всегда, никогда 

Весьдень,каждыйгод, ежедневно, по 

понедельникам,  paз/двa paзaв год 

До, после, через, ... (тому) назад 

A dátum kifejezése (1): évszámok. 

A dátum kifejezése (2): nap, hónap, év. 

A dátum kifejezése (3) a когда kérdésre. 

До, после, через, ... назад, С утра до вечера, 

постоянно, без перерыва 

Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek (1-100) 

Tőszámnevek (100 fölött) 

Az oдин és a два használata alany- és tárgyesetű főnéve 

előtt 

Sorszámnevek (1-10.) 

Határozatlan számnevek: много, мало, несколько,  

чуть-чуть, немножко 

Életkor kifejezése: Ей 21 год.Ему 3 года. Мне 11 лет. 

100 грамм колбасы, 100 грамм водки, литр молока и 

т.д. 

A körülbelüliség kifejezése: 

примерно/приблизительно...,человек пять, около 

пяти человек 

Számnév +melléknév +főnév típusú szerkezetek: 5 

новых учеников 

A gyűjtőszámnevek 

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

Aкaкой kérdőszó. 

Alapfokú hasonlítás aкaк kötőszóval. 

Melléknevek egyeztetése.  

Hátravetett jelzős szerkezetek: человеквысокогороста 

. 
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Melléknevek vonzata: рад подарку, знаком с мной... 

Állapot kifejezése: Мне холодно, весело. Здесь 

жарко. 

Melléknevek fokozása: красивее, умнее, лучше, хуже, 

ближе, дальше ... 

A melléknevek rövid alakja. 

Középfokú hasonlítás. 

A felsőfokú kiemelő szerkezet. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, медленно.  

Aмoчь és az умeть igék. 

Можно-Нельзя 

Надо/нужно-Не надо/He нужно 

Хочу...  

Esetviszonyok A főnevek neme, többes száma, ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és 

részeshatározós esete. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes 

számban néhány elöljárószóval és azok nélkül: 

Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе. 

Я даю книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В 

книге красивая картина. 

Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди, 

ребёнок-дети, мать, дочь, сын, брат, сестра... 

Божемой! Господи! Мам! Кать! 

Az  Этот  mutató névmás. 

Határozatlan névmások 

Általánosító névmások 

Logikai viszonyok и, а, но, или, который, где, когда, потому что... 

поэтому,  или..., или... 

для того, то, ... то, ... 
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Ajánlott témakörök − 12. évfolyam  

A munka világa   

A munkahelykeresés formái, divatos szakmák és foglalkozások. Önéletrajz és állásinterjú. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és munka: pályaorientáció és munka 

Utazás, turizmus   

Közlekedési lehetőségek, a tömegközlekedés. Útbaigazítás. Közlekedési baleset.  Városi intézmények, 

lakóhelytípusok 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás   

Szabadidős sport és szórakozás. Élvonalbeli sportolók. 

Irodalom, zene, film. A média szerepe. 

Kapcsolódási pontok: 

Testnevelés és sport: sportágak, relaxáció 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése 

Környezetünk   

A vidéki élet. Növények és állatok. Természeti jelenségek. Házikedvencek. Szelektív hulladékgyűjtés. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: globális problémák, az időjárás tényezői, a Föld szépsége, egyedisége 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, védett természeti értékek, változatos élővilág 

Technika, életvitel és gyakorlat: környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, víz- és 

energiatakarékosság, újrahasznosítás 

Tudomány és technika   

A technikai fejlődés pozitív és negatív hatásai. A számítógép-használat szakkifejezései. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, 

találmányok 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, infokommunikációs 

eszközök 
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Fogalomkörök − 12. évfolyam 

Létezés kifejezése Az Это mutatószó: Этокнига. Этомальчик.  

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он/она/oнo. 

Вижустол/мальчика. 

eсть + alanyeset, нет + birtokos eset. 

A létige múlt és jövő idejű alakjai. 

Cselekvés kifejezése Azigei paradigmarendszer kijelentő módban.  

A „e” és  „и”-sorosigék jelen idejű alakjai. 

Az igék múlt idejű  alakjai. 

Az összetett jövő idő.  

A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben: 

Давай/тепойдём в ... 

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2. személyben: 

Слушай(тe)! Прочитай(тe)! Открой(тe)! 

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 3. személyben. 

Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok 

használata: идти/ходить, ехать/ездить, нести/носить, 

вести/водить. 

További mozgást jelentő igék. 

Mozgást jelentő igék igekötővel. 

Az igeszemlélet: folyamatos és befejezett igealakok. 

Az egyszerű jövő idő. 

A feltételes mód használata. 

Azigepároktudatosítása: говорить/сказать, 

давать/дать, садиться/сесть... 

Cselekvő melléknévi igenevek. 

Szenvedő melléknévi igenevek. 

A szenvedő szerkezet. 

A határozói igenév. 

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш, ваш, их. 

A чей birtokos kérdő névmás. 

У меня есть… 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика/мальчиков.    
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A tagadás rendszerének tudatosítása: 

уменянет.../небыло.../небудет... 

A cboй birtokos névmás 

A birtokos melléknevek felismerése: Мамин, папин, 

медвежий 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо, на столе, в машине, в 

школу, на улицу.  

от..., до..., около..., у... 

далеко, близко от... 

рядом с... 

перед, за, под, над, вверх, вниз,  

в лесу, в саду, на мосту... 

о..., об..., по..., при...,  

напротив, навстречу 

A mozgás térben való leírása: 

иду по улице, поднимается по эскалатору 

Időbeli viszonyok Cегодня  

Утром, днём, вечером, ночью 

В четверг, в пятницу  

Летом, осенью, зимой, весной  

Az idő kifejezése (egész óra): Сейчас 2 часа.  

Az idő kifejezése ( óra, perc): пять минут первого, 

половины третьего 

Az időkifejezés hivatalos formája. 

Вчера, сегодня, завтра 

Часто, всегда, никогда 

Весьдень,каждыйгод, ежедневно, по 

понедельникам,  paз/двa paзaв год 

До, после, через, ... (тому) назад 

С утра до вечера,постоянно, без перерыва 

A dátum kifejezése (1): évszámok. 

A dátum kifejezése (2): nap, hónap, év. 

A dátum kifejezése (3) a когда kérdésre. 

После того, как... 
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Перед тем, как... 

Прочитав книгу... 

Читая книгу... 

Függő beszéd Онсказал, что... 

Он спросил, сколько/где/почему ... 

Онпоспросил, чтобы... 

Онспросил, естьли ... 

Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek (1-100) 

Tőszámnevek (100 fölött) 

Az oдин és a два használata alany- és tárgyesetű főnéve 

előtt 

Sorszámnevek (1-10.) 

Határozatlan számnevek: много, мало, несколько,  

чуть-чуть, немножко 

Életkor kifejezése: Ей 21 год.Ему 3 года. Мне 11 лет. 

100 грамм колбасы, 100 грамм водки, литр молока и 

т.д. 

A körülbelüliség kifejezése: 

примерно/приблизительно...,человек пять, около 

пяти человек 

Számnév +melléknév +főnév típusú szerkezetek: 5 

новых учеников 

A gyűjtőszámnevek. 

Melléknévi alakú határozatlan számnevek (многоe) 

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

Aкaкой kérdőszó. 

Alapfokú hasonlítás aкaк kötőszóval. 

Melléknevek egyeztetése.  

Hátravetett jelzős szerkezetek: человеквысокогороста 

. 

Melléknevek vonzata: рад подарку, знаком с мной... 

Állapot kifejezése: Мне холодно, весело. Здесь 

жарко. 

Melléknevek fokozása: красивее, умнее, лучше, хуже, 

ближе, дальше ... 
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A melléknevek rövid alakja. 

Középfokú hasonlítás. 

A felsőfokú kiemelő szerkezet. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, медленно. 

Можно-Нельзя 

Надо/нужно-Не надо/He нужно 

Хочу...  

Aмoчь és az умeть igék. 

Собираюсь... Должен 

Приходится..., Обязан...,  

Мне хочется... 

Нам неохота... 

Если бы... 

Esetviszonyok A főnevek neme, többes száma, ragozása. 

A -мя végű főnevek ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és 

részeshatározós esete. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes 

számban néhány elöljárószóval és azok nélkül: 

Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе. 

Я даю книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В 

книге красивая картина. 

Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди, 

ребёнок-дети, мать, дочь, сын, брат, сестра... 

Божемой! Господи! Мам! Кать! 

Az  Этот  mutató névmás. 

Határozatlan névmások 

Általánosító névmások 

Tagadó névmások 

A ceбя visszaható névmás. 

A mutató névmás. 

A singularia/pluraliatantum egyes eseteinek 

tudatosítása: мебель, посуда, очки, ножницы, 

каникулы 
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Logikai viszonyok и, а, но, или, который, где, когда, потому что... , 

поэтому,  если...,или..., или... 

чтобы, для того 

тот, кто...то, что... зато..., а то... то, ... то, .         

хотя..., несмотря на..., благодаря тому что 
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Osztályozó vizsga angol nyelvből - 2. idegen nyelv, kezdő 

 

NAPPALI TAGOZAT 

 

10. évfolyam 

Témakörök 

1. Személyes vonatkozások 

- bemutatkozás, bemutatás 

- személyes adatok közlése 

- színek 

- kedvenc tárgyak 

- foglalkozások és az azokhoz tartozó készségek 

- idő, időbeosztás 

- barátok 

 

2. Mindennapok 

- otthoni teendők, házimunka 

- munkaidő  

- szórakozás: film, zene 

- technika világa: mobiltelefon, számítógép, videó játékok 

- szabadidős tevékenységek 

 

3. Változások 

- család, családi viszonyok 

- házasság 

- ház, lakás: helységek, berendezési tárgyak 

- város és vidék 

- időjárás 

 

4. Egészséges életmód 

- ételek, italok 

- étkezés otthon, vendéglőben 



123 

 

- zöldségek, gyümölcsök 

- egészséges étkezés 

- betegségek, gyógymódok 

- egészséges életmód: sportolás, fitness 

 

5. Múltbeli cselekvések, történések  

- kellemetlen élmény 

- iskola: tantárgyak, tanárok 

- emlékezetes nyaralás 

- híres emberek élete 

 

6. Események  

- fesztivál, koncert 

- zene 

- film világa 

- állatvédelem: tüntetés 

- ünnepek 

 

7. Ember és társadalom 

- öltözködés, divat 

- vásárlás 

- külső megjelenés, kinézet 

- város: közlekedés 

- közlekedési eszközök 

- város: nevezetességek, látnivalók 

- ismert filmszereplők 

 

8. Kaland 

- természeti képződmények 

- mindennapos problémák, balesetek 

- érdekes helyek, látnivalók 

- extrémsportok 
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- veszélyek 

 

 

 

Fogalomkörök A1.2 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Progressive 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

  Present Perfect 

Simple 

 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

Birtoklás kifejezése  Present forms of have I have five friends at school. 

 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, 

their dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

 

 

 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

Időbeli viszonyok    
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 Gyakoriság How often? 

 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two 

years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and 

irregular plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 1-

100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you 

got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

Minőségi viszonyok  Adjectives / Adverbs 

of manner 

 

  Comparatives, 

Superlatives 

 

 

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

  should (advice) You should take a painkiller. 

  can / could / may / 

will / would (request) 

 

  have to (obligation)  

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

 

compounds of some / 

any / no /every 

A, an, the 

 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Reported Speech  commands / requests  

 

 

11. évfolyam 

Témakörök 

1. Ember és társadalom 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel (példaképek, híres emberek).  

Kapcsolattartás 

 

2. Személyes élmények, tapasztalatok 

- kalandok, utazás, túra 

- felfedezés, személyes élmény 

- más kultúra megismerése 

- hihetetlen történetek 
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3. Utazás, turizmus 

- közlekedési eszközök 

- veszélyes helyzetek 

- szállástípusok 

- természeti jelenségek, képződmények 

- idegen országok, népek kultúrájának megismerése 

- városi és vidéki élet 

 

4. Tudomány és technika 

- a technika fejlődése 

- a technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

- találmányok 

- felfedezések 

- számítógép, Internet 

Fogalomkörök A2- 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

  Present Progressive 

  Presen Perfect Simple 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  used to  

 Jövőidejűség Going to  

  Future with Will 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have 

  Have with will 

  Possessive adj. 
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  Genitive ’s 

  Possessive pronouns 

Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározá

s  

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 

Időbeli viszonyok Gyakoriság How often?  

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 Időtartam How long? (Past simple)  

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

Uncountable nouns 

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular comparative 

and superlative forms of 

adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

will be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t  
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 Kötelezettség Have to (Past) 

will have to 

must 

mustn’t  

need to 

don’t need to 

needn’t to 

 

 Tiltás Mustn’t  

 kérés may, might, can, will, 

could (requests) 

 

Logikai viszonyok  Linking words  

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clasuses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

so / neither / too / either 

Relative pronouns: 

who / which / that 

Relative adverbs: 

where 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb 

(Commands, requests)  
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12. évfolyam 

Témakörök 

1. Életmód 

- egészségmegőrzés 

- betegségek 

- veszélyek 

2. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

- sportok 

- szabadidős tevékenységek 

- kulturális lehetőségek 

- mozi, színház 

 - művészetek 

3. Munka világa 

- foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

- önéletrajz, állásinterjú 

- önképzés, továbbképzés 

4. Kultúrák 

- kulturális különbségek             

- főzés, ételek 

- ünnepek 

Fogalomkörök A2 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

  Present Progressive 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 
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  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  

would 

was/ were going to 

 Jövőidejűség Going to  

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s  

  Possessive pronouns  

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Időbeli 

viszonyok 

   

 Gyakoriság How often?  

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 Időtartam How long? (Past simple)  
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  Time clauses: after, 

before, when, as soon as, 

while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

Uncountable nouns 

   

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

Irregular comparative 

and superlative forms of 

adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

 dedukció, 

következtetés 

must  

Logikai viszonyok  Linking words  

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 
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  Conditional Sentences Type 2 

  Conditional Sentences Type 3 

wishes 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clasuses of purpose 

 megengedés Clauses of concession 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

all / both / neither / 

none 

both … and  

either … or 

neither … nor 

 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

 Múlt időben Reported Speech with 

past reporting verb 

statements 

questions 

commands and requests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags  

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences  
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Vizuális kultúra osztályozó vizsga témakörei 

8. osztály 

 

Kifejezés, képzőművészet. Érzelmek, hangulatok kifejezése 

 Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező feldolgozása színes technikákkal 

(pl. akvarell, temperafestés, fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes technika), különböző 

színérzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási rendszerek (pl. perspektíva, 

axonometria) használatával.  

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) vizuálisan értelmezhető hangulatát 

kifejező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel, talált tárgyakból készített installációval, 

fotókollázs technikával). 

- Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrázis készítése (pl. színesből 

fekete-fehér vagy monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép kiegészítése sajátos 

elemekkel vagy részletekkel, stílus- és műfajváltás, idő és karaktercserék). 

Kifejezés, képzőművészet. A művészi közlés, mű és jelentése 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, művészettörténeti 

korszakok, stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) stílusjegyeinek elemzése, 

összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika, 

kifejezőeszköz, tériség, mű célja: pl. mágia, megörökítés, provokálás, tanítás) szerint. 

 Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális megjelenítés adott témában (pl. felnőtté 

válás, tolerancia, szorongás) a kortárs irányzatok példáinak felhasználásával (pl. fotóalapú, 

kinetikus, installációs, environment, performansz/eseményművészet). 

- Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, fotók, filmek, élmények, álmok, 

közösségi alkalmak) önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és művészi formáinak 

megkülönböztetésével, illetve az elemzés eredményének, a következtetéseknek a bemutatása 

szöveggel és képekkel (pl. szöveg és illusztráció kapcsolatok létrehozása a szemléltetés 

érdekében). 

Vizuális kommunikáció. Mozgóképi közlés 

 A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének értelmezése kreatív feladatmegoldás 

érdekében (pl. taumatróp fotokollázs technikával, rajzolt/fotózott zootróp-szalag készítése 

zootróp-dobba/hengerbe). 

- A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének értelmezése, majd kreatív alkalmazása összetettebb 

feladat kapcsán (pl. story-board, kamerába vágott videoanyag készítése megadott fogalomból vagy 

fotográfiákból kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) működésének felismerését célozza meg. 

Vizuális kommunikáció. Montázs 

 Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, motívumok egységes egésszé 

szervezése új információközlés, alkotás létrehozása, különféle technikával megvalósított 

konkrét feladatmegoldás (pl. fotókollázs, vagy „montázs-film” meglévő, „talált” mozgóképi 

részletek „összeszerelésével”) érdekében. 
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- A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a montázs néhány alaptípusának felismerése, 

összehasonlítása konkrét rövidfilmek, illetve játékfilmrészletek (pl. Gaál István: Pályamunkások, 

Rodriguez: Desperado, Lang: M – Egy város keresi a gyilkost) elemzése, összehasonlítása 

kapcsán. 

Vizuális kommunikáció. Vizuális kommunikációs formák 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és 

megfogalmazása kreatív gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli leírásával, 

„közvetítésével” történő rekonstruálással). 

- A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása, összehasonlítása a különféle 

vizuális kifejező eszközök, médiumok tudatosítása érdekében. 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei. Reprodukálás és ábrázolás – a 

mozgókép kettős természete 

- A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre ábrázoló és reprodukáló 

alaptulajdonságának megtapasztalása és tudatosítása (pl. mobiltelefonnal rögzített képek vagy 

híradórészletek tanulmányozása alapján). A dokumentum és a fikció fogalmának magyarázata 

konkrét példákon keresztül (pl. Buñuel: Föld kenyér nélkül, Tarr Béla: Hotel Magnezit). 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei. A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei 

a mozgóképi ábrázolásban, az írott és az online sajtóban 

 Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek, előzetesek, animációs filmek) 

megfigyelése és elemzése annak tudatosítása céljából, hogy melyek a 

figyelemirányítás, kiemelés eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, közelkép, 

fény/szín, zenei hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó beállítások tempója). 

- Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső oldalak rendjének megfigyelése, a 

nyomtatott és online sajtó szövegeinek megkonstruálása során alkalmazott fontosabb 

figyelemvezető, kiemelő eljárások tudatosítása érdekében (pl. címrend, betűméret, tipográfia, szín 

és folthatások, tördelés, írott szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, felnyíló/futó 

ablakok, hang-és képanyagok). 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei. A montázs szerepe és alapformái a 

mozgóképi ábrázolásban 

 A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, felismerése és a montázs 

alapfunkcióinak azonosítása a mozgóképi ábrázolásban (pl. a cselekmény 

folyamatosságának és ritmusának megteremtése, a mozgóképi szöveg jellemző terének 

és idejének létrehozása, jelentésalkotás) kreatív gyakorlatok kapcsán (pl. egyszerű 

történés vagy történet tervezése és felvétele „kamerába vágott” technikával), az 

alpvető montázstípusok és megoldások kipróbálása érdekében (pl. lineáris, 

párhuzamos montázs, flashback, flash forward). 

- Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, zene) összevetésével a montázshatás 

általánosabb, emberi gondolkodást és kifejezést jellemző értelmének tanulmányozása. 

Tárgy- és környezetkultúra. Tervezett, alakított környezet 

 Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), tárgyalkotás (pl. saját amulett, egyszerű 

repülő eszköz) a vizuális felmérésből, megismerésből származó elemző tapasztalatok (pl. 

rajzos felmérés) alapján, a gazdaságos anyaghasználat érvényesítésével. 

Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a toleranciáért, falfestmény az iskola 

ebédlőjébe). 
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 Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, álcázás) vagy más 

funkció betöltése (pl. használati tárgyból személyes tárgy) érdekében. Egyszerű műszaki 

jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. 

tárgy, környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az önálló tervezési, tárgyalkotó 

folyamat dokumentálása az ötlettől a kivitelezésig. 

- A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a közvetlen környezetben. 

Tárgy- és környezetkultúra. Az épített környezet története 

 Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti változást (pl. stíluselemek 

visszatérése, keveredése) vagy a földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető szempontok 

szerint (pl. anyaghasználat, funkció). 

 Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést és tömegalakítást (pl. 

alaprajztípusok, alátámasztó elemek, térlefedések) szolgáló építészeti megjelenések 

összegzése a fontosabb építészettörténeti példák alapján. 

- Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. 

Jászság, Bodrogköz) tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) elemző vizsgálata és 

legfontosabb jegyei alapján megkülönböztetése más tárgycsoportoktól. 
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Vizuális kultúra osztályozó vizsga témakörei 

9. osztály 

 

Kifejezés, képzőművészet. Érzelmek, hangulatok kifejezése 

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) megjelenítése önkifejező asszociációs 

alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai 

megjelenítéssel, talált tárgyakból készített installációval, fotókollázs technikával). 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrázis készítése (pl. színesből 

fekete-fehér vagy monokróm megjelenítés, kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel). 

 Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék (pl. kiemelés, figyelemirányítás) 

érdekében, a vizuális kifejezés eszközeinek sajátos változtatásával (pl. sajátos nézőpont, 

aránytorzítás, formaredukció). 

 Stílusirányzatok formai, technikai megoldásainak az adott célnak megfelelő (pl. érzelmek 

kifejezése nem figuratív megjelenítéssel, látható dolgok megjelenítésének leegyszerűsítése) 

alkalmazása saját, kifejező szándékú alkotásokban. 

- Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, meleg színek) hangulati hatás elérése a látvány 

kifejező megjelenítése érdekében (pl. feszültség, nyugalom). 

Kifejezés, képzőművészet. A művészi közlés, mű és jelentése 

 Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. emberábrázolás, térábrázolás, 

mozgásábrázolás), legfontosabb változások lényegének kiemelése és összegzése a különböző 

művészettörténeti korszakokban. 

 Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika és gótika összegzése, a 

hasonlóságok és a legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. 

 A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszionizmus, impresszionizmus)  

összegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. 

- Kortárs művészeti megoldások (pl. intermediális megjelenítés, eseményművészet) feldolgozása: 

gyűjtés, elemzés, értelmezés és az eredmények bemutatása adott vagy önállóan választott társadalmi 

probléma feldolgozása kapcsán (pl. kirekesztés, megkülönböztetés, környezetszennyezés, szegénység). 

Vizuális kommunikáció. Kép és szöveg 

 Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg együttes, összefonódó használatával (pl. 

saját készítésű fotó-önarckép stílusbeli átalakítása megfelelő elektronikus eszközzel, majd a 

képhez – a tartalmat módosító – szöveg társítása, grafikai kivitelezése) elsősorban a 

jelentésmódosulások tudatosításának céljával. 

 Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) egymás mellé rendelésével (pl. 

művészkönyv vegyes technika alkalmazásával és/vagy számítógép használatával, megadott 

témából kiindulva) a különféle jelentésrétegek új minőségének megvalósítása céljából. 

 -A vizuális és szöveges üzenet külön-külön és együttes jelentésváltozásának megértése, összetettebb 

kommunikációs szituációban. 

Vizuális kommunikáció. Tömegkommunikációs eszközök 

 A tömegmédiumok alaptulajdonságainak, hordozóinak (pl. újság, DVD), intézményeinek, 

csatornáinak és funkcióinak (pl. hírközlés, szórakoztatás, reklám) csoportosítása, elemzése 

rendszerező feladatok megoldásán keresztül. 

 A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság viszonyának feltárása (pl. 

helyzetgyakorlatok segítségével, videokamerával rögzítve) a tömegkommunikáció eszközeinek és 

formáinak elmélyültebb ismerete és megértése érdekében. 
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 A tömegkommunikáció egy jellegzetes, összetett, a képet a szöveggel együtt alkalmazó 

médiumának értelmezése a vizuális közlés (kreatív) alkotó megvalósításával (pl. moziplakát, 

közérdekű üzenetet közvetítő plakát készítése multimediális eszközök felhasználásával, magazin 

hirdetés készítése egy elképzelt termékhez vagy szolgáltatáshoz). 

- A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak elemzése különféle szempontok alapján (pl. 

hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség) a valószerűség, a 

hatásmechanizmus problémakörének felismerése, tudatosítása érdekében. 

Vizuális kommunikáció. Tér-idő kifejezése 

 Megadott (pl. „A ma hősei”, „Élet a településemen”) vagy szabadon választott téma alapján 

komplex munka, mű tervezése (pl. kép/"fotó"regény, story-board készítése) a legfőbb 

audiovizuális kifejezési eszközök tudatosítása céljából. A story-board és a képregény műfajának 

összehasonlítása. 

- A „látvány-hang-mozgás” hármas egységének kreatív alkalmazása összetettebb (mediális) tartalmú 

kreatív gyakorlat kapcsán (pl. videoperformansz tervezése és kivitelezése megadott témából 

kiindulva), majd a produkció elemző-értékelő feldolgozása a szándék és a megvalósítás sikeressége 

szempontjából. 

Tárgy- és környezetkultúra. Tervezett, alakított környezet 

 Ember alkotta objektumok (pl. épületek, építmények) és azok jellemző környezetének (pl. formai 

kapcsolódás – F. L. Wright: Vízesésház; környezetbe olvadás, álcázás – camouflage jelenség) 

elemző vizsgálata, értelmezése és összehasonlítása (pl. formai, szín-, fénykapcsolódás, 

anyaghasználat, stílus szerint). 

 Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri helyzet megjelenítése vizuális eszközökkel, az 

adott környezet alapos, pontos megismerése érdekében. 

 Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet valós problémáira (pl. iskolai szelektív 

hulladékgyűjtő, iskolai „dühöngő”) alapszintű műszaki jellegű ábrázolás legfontosabb 

sajátosságainak az alkalmazásával (pl. méretezés, vonalfajták, több nézet) szabadkézi rajzban. 

- Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. közösségi terek intim részeinek kialakítása, 

hulladék kreatív újrahasznosítása) érdekében. 

Tárgy- és környezetkultúra. Funkció 

 Környezet tervezése, áttervezése más feladat ellátására (pl. munka – pihenés, hétköznapi – ünnepi) 

vagy több funkció betöltésére (pl. öltözködés és rejtőzködés, közlekedés és pihenés), illetve a 

tervek elkészítése makett vagy modell formájában. 

- Funkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő fiktív vagy elképzelt terek (pl. labirintus, adott 

színházi mű díszlete) tervezése és makettezése. 

Tárgy- és környezetkultúra. Az épített környezet története 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, romanika, gótika, reneszánsz, barokk, 

klasszicizmus,) elemző vizsgálata, összehasonlítása és csoportosítása a legfontosabb nemzetközi 

és magyar építészettörténeti példák alapján. 

 A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, lakberendezés területén) elemző 

vizsgálata és értelmezése (pl. szubkultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen környezetben 

tapasztalható példákon keresztül. 

 A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, tárgykultúrájának (pl. öltözet, 

lakberendezési tárgyak) elemző vizsgálata példák alapján (pl. kézműves technikával készült 

egyedi tárgy; sorozatgyártásban készült tömegtárgy; ipari formatervezés eredményeként készült 

egyedi tárgy), a legfontosabb karakterjegyek alapján azok megkülönböztetése. 

 A műemlékek, műemlék jellegű és védett épületek helyzetének és esetleges hasznosításának 

vizsgálata a közvetlen környezetben. 
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Vizuális kultúra osztályozó vizsga témakörei 

10. osztály 

Kifejezés, képzőművészet. Érzelmek, hangulatok kifejezése 

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) megjelenítése önkifejező 

asszociációs alkotások által síkban, térben, időben (pl. zene hangulatát kifejező festészeti 

vagy plasztikai megjelenítéssel, talált tárgyakból készített installációval, fotókollázs 

technikával). 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrázis készítése (pl. 

színesből fekete-fehér vagy monokróm megjelenítés, kép kiegészítése sajátos elemekkel 

vagy részletekkel). 

 Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék (pl. kiemelés, 

figyelemirányítás) érdekében, a vizuális kifejezés eszközeinek sajátos változtatásával (pl. 

sajátos nézőpont, aránytorzítás, formaredukció). 

 Stílusirányzatok (pl. kubizmus, expresszionizmus, op-art) formai, technikai 

megoldásainak az adott célnak megfelelő (pl. érzelmek kifejezése nem figuratív 

megjelenítéssel, látható dolgok megjelenítésének leegyszerűsítése) alkalmazása saját, 

kifejező szándékú alkotásokban. 

- Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, meleg színek) hangulati hatás elérése a 

látvány kifejező megjelenítése érdekében (pl. feszültség, nyugalom). 

Kifejezés, képzőművészet. A művészi közlés, mű és jelentése 

 Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. emberábrázolás, térábrázolás, 

mozgásábrázolás), legfontosabb változások lényegének kiemelése és összegzése a 

különböző művészettörténeti korszakokban. 

 Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika és gótika, reneszánsz és 

barokk, klasszicizmus és romantika) összegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb 

megkülönböztető jegyek kiemelésével. 

 A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszionizmus, impresszionizmus) 

és a 20. század legfontosabb avantgard irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus, 

dadaizmus, fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) összegzése, a hasonlóságok és a 

legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. 

- Kortárs művészeti megoldások (pl. intermediális megjelenítés, eseményművészet) 

feldolgozása: gyűjtés, elemzés, értelmezés és az eredmények bemutatása adott vagy önállóan 

választott társadalmi probléma feldolgozása kapcsán (pl. kirekesztés, megkülönböztetés, 

környezetszennyezés, szegénység). 

Vizuális kommunikáció. Kép és szöveg 

 Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg együttes, összefonódó 

használatával (pl. saját készítésű fotó-önarckép stílusbeli átalakítása megfelelő 

elektronikus eszközzel, majd a képhez – a tartalmat módosító – szöveg társítása, grafikai 

kivitelezése) elsősorban a jelentésmódosulások tudatosításának céljával. 

 Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) egymás mellé rendelésével (pl. 

művészkönyv vegyes technika alkalmazásával és/vagy számítógép használatával, 

megadott témából kiindulva) a különféle jelentésrétegek új minőségének megvalósítása 

céljából. 
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- Vizuális közlés szöveggel és képpel a médiaipar területéhez kapcsolódóan (pl. televíziós 

műsorrend írása különféle szempontok alapján, majd műsor-újságoldal tervezése, 

összeállítása képekkel kiegészítve, információs-kommunikációs eszközök felhasználásával). 

A vizuális és szöveges üzenet külön-külön és együttes jelentésváltozásának megértése, 

összetettebb kommunikációs szituációban. 

Vizuális kommunikáció. Tömegkommunikációs eszközök 

 A tömegmédiumok alaptulajdonságainak, hordozóinak (pl. újság, DVD), intézményeinek, 

csatornáinak és funkcióinak (pl. hírközlés, szórakoztatás, reklám) csoportosítása, elemzése 

rendszerező feladatok megoldásán keresztül. 

 A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság viszonyának feltárása 

(pl. helyzetgyakorlatok segítségével, videokamerával rögzítve) a tömegkommunikáció 

eszközeinek és formáinak elmélyültebb ismerete és megértése érdekében. 

 A tömegkommunikáció egy jellegzetes, összetett, a képet a szöveggel együtt alkalmazó 

médiumának értelmezése a vizuális közlés (kreatív) alkotó megvalósításával (pl. 

moziplakát, közérdekű üzenetet közvetítő plakát készítése multimediális eszközök 

felhasználásával, magazin hirdetés készítése egy elképzelt termékhez vagy 

szolgáltatáshoz). 

-A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak elemzése különféle szempontok alapján (pl. 

hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség) a valószerűség, a 

hatásmechanizmus problémakörének felismerése, tudatosítása érdekében. 

Vizuális kommunikáció. Tér-idő kifejezése 

 Megadott (pl. „A ma hősei”, „Élet a településemen”) vagy szabadon választott téma 

alapján komplex munka, mű tervezése (pl. kép/"fotó"regény, story-board készítése) a 

legfőbb audiovizuális kifejezési eszközök tudatosítása céljából. A story-board és a 

képregény műfajának összehasonlítása. 

- A „látvány-hang-mozgás” hármas egységének kreatív alkalmazása összetettebb (mediális) 

tartalmú kreatív gyakorlat kapcsán (pl. videoperformansz tervezése és kivitelezése megadott 

témából kiindulva), majd a produkció elemző-értékelő feldolgozása a szándék és a 

megvalósítás sikeressége szempontjából. 

Tárgy- és környezetkultúra. Tervezett, alakított környezet 

 Ember alkotta objektumok (pl. épületek, építmények) és azok jellemző környezetének (pl. 

formai kapcsolódás – F. L. Wright: Vízesésház; környezetbe olvadás, álcázás – 

camouflage jelenség) elemző vizsgálata, értelmezése és összehasonlítása (pl. formai, szín-, 

fénykapcsolódás, anyaghasználat, stílus szerint). 

 Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri helyzet megjelenítése vizuális 

eszközökkel, az adott környezet alapos, pontos megismerése érdekében. 

 Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet valós problémáira (pl. iskolai szelektív 

hulladékgyűjtő, iskolai „dühöngő”) alapszintű műszaki jellegű ábrázolás legfontosabb 

sajátosságainak az alkalmazásával (pl. méretezés, vonalfajták, több nézet) szabadkézi 

rajzban. 

- Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. közösségi terek intim részeinek 

kialakítása, hulladék kreatív újrahasznosítása) érdekében. 

Tárgy- és környezetkultúra. Funkció 

 Környezet tervezése, áttervezése más feladat ellátására (pl. munka – pihenés, hétköznapi – 
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ünnepi) vagy több funkció betöltésére (pl. öltözködés és rejtőzködés, közlekedés és 

pihenés), illetve a tervek elkészítése makett vagy modell formájában. 

- Funkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő fiktív vagy elképzelt terek (pl. labirintus, 

adott színházi mű díszlete) tervezése és makettezése. 

Tárgy- és környezetkultúra. Az épített környezet története 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, romanika, gótika, reneszánsz, 

barokk, klasszicizmus, eklektika, szecesszió, modern, posztmodern, kortárs) elemző 

vizsgálata, összehasonlítása és csoportosítása a legfontosabb nemzetközi és magyar 

építészettörténeti példák alapján. 

 A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, lakberendezés területén) 

elemző vizsgálata és értelmezése (pl. szubkultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen 

környezetben tapasztalható példákon keresztül. 

 A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, tárgykultúrájának (pl. 

öltözet, lakberendezési tárgyak) elemző vizsgálata példák alapján (pl. kézműves 

technikával készült egyedi tárgy; sorozatgyártásban készült tömegtárgy; ipari 

formatervezés eredményeként készült egyedi tárgy), a legfontosabb karakterjegyek 

alapján azok megkülönböztetése. 

 A műemlékek, műemlék jellegű és védett épületek helyzetének és esetleges 

hasznosításának vizsgálata a közvetlen környezetben. 

- A környezetalakítás fenntarthatóságot szolgáló lehetőségek elemző vizsgálata és értelmezése 

  konkrét példákon keresztül (pl. ökoház, városi klíma, építőanyag-használat). 

 

11. évfolyam 

Művészetek – Vizuális kultúra osztályozó vizsga témakörök 

Kifejezés, képzőművészet. A művészi közlés, mű és jelentése 

 Kortárs társadalmi problémákat bemutató tematikus ábrázolások elemzése a művészetben 

(pl. elidegenedés, szegénység, erőszak) konkrét példákon keresztül. 

 A mozgóképi kifejezés eszközeinek (montázs, kameramozgás, képkivágás, nézőpont, 

világítás, hang és kép kapcsolata) elemzése képzőművészeti példák (pl. video-installáció) 

alapján. 

 Vizuális művészeti élmények közvetlen, személyes megtapasztalása (pl. múzeum-, 

kiállítás-látogatás), az élmények, tapasztalatok szöveges megfogalmazása. 

–    Saját munkákból adott szempontok szerint válogatott anyag (portfólió) összeállítása, a    

válogatás szempontjainak értelmezése és érvelés a választás mellett. 

Kifejezés, képzőművészet. Korszakok, stílusirányzatok 

 Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika és gótika, reneszánsz és 

barokk, klasszicizmus és romantika) műfajokra lebontott részletes összegzése, a 

legfontosabb stílust meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével. 

 Vizuális művészeti műfajok összehasonlítása több szempontból (pl. műtípusok szerint: 

életkép a festészetben és a fotóművészetben, portré a szobrászatban és festészetben). 

 A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszionizmus, impresszionizmus) 

és a 20. század legfontosabb avantgard irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus, 
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dadaizmus, fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) részletes összegzése, a legfontosabb 

stílust meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével. 

 A 20. század második fele vizuális művészeti irányzatainak konstruktív, expresszív és 

konceptuális példáinak elemző vizsgálata. 

 A művészetben használt legfontosabb alkotói technikák (pl. egyedi és sokszorosított 

grafika, olaj vagy vizes alapú festmény) felismerése, a művészi kifejezésben betöltött 

szerepének elemzése. 

–  Új mediális művészeti jelenségek konkrét elemző vizsgálata. 

Tárgy- és környezetkultúra. Tárgy és hagyomány 

 Különböző történeti korok és kultúrák (pl. Európán kívüli is) sajátos, jellemző tárgyainak 

(pl. totem, amulett), épületeinek, (pl. hagyományos japán lakóház) és 

díszítőmotívumainak (pl. azték, maja, kalocsai motívumok) elemző vizsgálata a kulturális 

jegyek pontos megkülönböztetésével, illetve a közös jegyek megkeresésével. 

–    Két – a Kárpát-medence táji tagolódása szerint tetszőlegesen választott – táji csoport, 

néprajzi csoport (pl. Nyírség, Sárrét, Őrség, Palócföld, Nagykunság, Kalotaszeg, Mezőség) 

legfontosabb jegyeinek (pl. építkezés, viselet, eszközök, szokások) összegyűjtése, az 

eredmények képes és szöveges feldolgozása. 

 

MŰVÉSZETEK - Mozgóképkultúra és médiaismeret osztályozó vizsga témakörei 

12. osztály 

1. A média kifejezőeszközei. A figyelemirányítás, hangulatteremtés és értelmezés fő 

eszközei 

1/1. A mozgóképi látványszervezés (pl. kompozíció, megvilágítás, kameramozgás, 

szemszög, színkezelés) megfigyelése változatos művek (pl. reklám, filmrészlet, televíziós 

műsor részlete) példáján. 

1/2. Az egyes mozgóképi szövegszervező eszközök (pl. fényviszonyok, képkivágás, 

kameraállás) megváltoztatása rövid és célirányos szövegalkotási gyakorlatok során. Az ily 

módon elért hatás (pl. a kép hangulatának vagy a látványhoz rendelt értelmező elemek 

megváltozása) tudatosítása elemző megállapítások révén.  

1/3. Mozgóképi idézet elemzése (pl. filmalkotás vagy -jelenet összevetése annak 

remakejével), különös tekintettel a mozgóképi kifejezőeszközök eltérő alkalmazására, 

valamint e transzformáció jelentésalakító hatására. 

1/4. Rövid mozgóképi szöveg (pl. ismert reklám) újrafogalmazása megadott kritériumok 

(pl. parodisztikus hatás elérése) alapján; részletes munkaterv összeállítása, majd annak 

megvalósítása egyszerű eszközökkel (pl. mobiltelefon). 

 

2. A média kifejezőeszközei. A mozgóképi elbeszélés 

2/1. A montázs idő- és téralakító hatásának, a kép és a hang montázsviszonyának, valamint 

az intellektuális montázs szerepének megfigyelése filmes példák (pl. szovjet avantgárd) 

alapján. Következtetések megfogalmazása szóban vagy írásban. 

2/2. Az irodalomból már ismert problémaközpontú szerkesztésmód (expozíció – 

bonyodalom – kibontakozás – tetőpont – megoldás) elemeinek felismerése egyszerűbb (pl. 
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rövidfilm, reklám) és összetettebb (pl. játékfilm vagy filmsorozat) mozgóképi példák 

segítségével. 

2/3. Összetett cselekményű (több szálon futó, nem lineárisan előrehaladó időkezelésű, 

bonyolult térszerkezetű) szövegformák tagolása, értelmezése.  

2/4. Szövegelemzési gyakorlat: az elbeszélő mibenléte a mozgóképi szövegekben.  

2/5. A szerepjáték elemeinek (fotogenitás, a viselkedés jelrendszere) azonosítása 

játékfilmes példákon. A gesztusok és a mimika jellem- és hangulatábrázoló erejének 

sajátélményű kipróbálása rövid dramatikus szituációkban. A státuszviszonyok és azok 

módosulásának felismerése. 

2/6. Valós vagy fiktív esemény mozgóképi (pl. kisfilm) szöveggel történő 

megjelenítésének megtervezése story-board készítésével, majd kivitelezése egyszerű 

eszközökkel (pl. mobiltelefonnal). 

 

3. A média kifejezőeszközei. Szerzői kultúra és tömegkultúra, mint eltérő beszédmódok 

3/1. A mozgóképi szövegek archetípusokon alapuló működésmódjának megfigyelése. 

Egyes archetípusok (pl. „a szépség és a szörnyeteg” különböző előfordulásai) 

jelentésmezejének értelmezése klasszikus filmes példák alapján. A jelentéskör állandó és 

változó elemeinek meghatározása.  

3/2. Műfaji jegyek felismerése rövid filmrészletek alapján, néhány klasszikus filmműfaj 

(pl. western, melodráma, sci-fi) tipikus eszköztárának feltérképezése. 

3/3. Saját médiafogyasztói élmények alapján rokon műfajok rendszerének felvázolása, az 

egyes filmműfajokhoz jellegzetes példák gyűjtése (pl. interneten fellelhető tralierek letöltése 

révén), a hozott szövegrészletek önálló elemző bemutatása (pl. rövid prezentáció keretében). 

3/4. Önállóan gyűjtött mozgóképi példák bemutatása annak érzékeltetésére, hogyan 

keverednek a műfaji jegyek egyes posztmodern filmalkotásokban, illetve kortárs magyar 

filmekben. 

3/5. A sztárfogalom kialakulása és módosulása. Sztárjelenség a filmen és a médiában: 

ismert filmszereplő és médiaszemélyiség image-ánek elemzése, a hátterében fellelhető 

archetípusok meghatározása. 

3/6. Filmalkotások, esetleg szemelvények megtekintése a szerzői film történetéből. A 

legfontosabb korstílusok (német expresszionizmus, francia avantgárd, szovjet avantgárd, olasz 

neorealizmus, francia és cseh új hullám, német új film) jellegzetes példái alapján a szerzői 

film sajátosságainak felismerése, elemző és értékelő megfigyelések megfogalmazása (pl. vita 

keretében). 

3/7. Önálló anyaggyűjtés a film stílustörténetének témájából, irányzatok, filmalkotói 

életművek, fontos alkotások értelmező bemutatása pl. kiselőadás formájában. A magyar 

filmművészet értékeinek megismerését elősegítendő feldolgozásra javasolhatók például a 

következő jelenségek, csoportok és szerzők:  

– parabola a magyar filmművészetben, a cenzúra filmjei, magyar dokumentumfilmek;  

– Budapesti Iskola, a magyar új hullám; 

–   Makk Károly, Fábri Zoltán, Huszárik Zoltán, Szabó István, Jancsó Miklós, Bódy Gábor, 

Jeles András, Tarr Béla. 

 

4. A média társadalmi szerepe, használata. Az új média formái és szövegépítkezési 

sajátosságai 

4/1. A mindennapi kommunikáció formái (chat, SMS, e-mail, fórum) és nyelvi 
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sajtosságaik (pl. szókincs, szavak alakváltozatai, mondatszerkesztés, az érzelemkifejezés 

eszközei) tudatosítása saját szövegalkotási gyakorlat révén (pl. adott téma megjelenítése több 

formában). 

4/2. Nem lineárisan felépülő szövegek elemzése, saját hypertext létrehozása (pl. rövid 

novella átalakítása többszintű, sokféleképp bejárható, linkekkel működő szöveggé).  

4/3. Az interaktivitás különböző változatainak (navigációs, működési, alkalmazkodó 

interaktivitás) megtapasztalása. Eltérő interaktivitási stratégiával létrehozott médiaszövegek 

összevetése (pl. különféle MyYahoo! kezdőlapok kialakítása). 

4/4. Identitások megjelenítése a virtuális térben: saját önreprezentáció eszköztárának (pl. 

Facebook-adatlapok információinak) elemzése. 

4/5. Önálló image-alkotás (pl. filmszereplő adatlapjának elkészítése révén), az etikus 

magatartási normák figyelembevételével, a magánszféra védelmének, az információs 

önrendelkezés jogának tudatosításával. 

4/6. Aktuális témáról online publikálható szöveg (cikk, blogbejegyzés, fórumhozzászólás 

stb.) megalkotása az iskolai (vagy egyéb lokális közösségi) honlap számára. A befogadók 

reakcióinak követése, értelmezése (pl. rövid beszámolóban vagy statisztika segítségével). 

4/7. Választott számítógépes játék elemző bemutatása (pl. prezentáció keretében) az eddig 

elsajátított szempontok szerint: cselekményvezetés, szereplők rendszere és a felkínált 

identitások, megformáltság (képi világ, hangeffektusok), az interaktivitás lehetőségei. 

 

5. A média társadalmi szerepe, használata. Médiaipar, médiafogyasztás és -befogadás 

5/1. Tulajdonviszonyok a médiában: a közszolgálatiság problémájának megértése 

szakirodalmi szövegek feldolgozása (olvasás, lényegkiemelés, tartalmi kivonat készítése) 

révén.  

5/2. A nézettség- és fogyasztásnövelő stratégiák (pl. a műsoridő elosztása, sorozatelv) 

megfigyelése egy kereskedelmi tévécsatorna műsorrendjének segítségével. A műsorrend által 

közvetített kulturális mintázatok körülírása, következtetés azok társadalmi hatásaira a csatorna 

kínálatának (pl. az egyes műsortípusok gyakorisága) elemzése révén.   

5/3. A reklám hatásmechanizmusának elemzése változatos példák segítségével, kitalált 

termék reklámjának tervezése és elkészítése különböző médiumok (pl. újság, óriásplakát, 

televízió, rádió) számára. 

5/4. Az infotainment (a tájékoztató és szórakoztató funkciót párhuzamosan megvalósító 

műsortípus) jelenségének tudatosítása rövid, aktuális médiaszövegek narratív szerkezetének 

(központi probléma és a felvezetés lépései) és eszköztárának (mozgóképi formanyelv, 

kommentárok, zene) leírásával.  

5/5. Néhány választott befogadáselmélet (pl. lövedékelmélet, kétlépcsős hatás elmélete, 

szelektív észlelés elmélete, kultivációs elmélet, napirendelmélet, használat és kielégülés 

modellje) feldolgozása szakirodalmi részletek közös olvasásával. Reflektálás a kérdéskör 

időbeli fejlődésére és a megközelítések egymáshoz való viszonyára. 

5/6. A közönségkutatás főbb szempontjainak tudatosítása: a közönség mint állampolgár, 

fogyasztó, társadalmi nem képviselője, globális és lokális közösségek tagja stb. 

5/7. Önálló esettanulmány készítése a médiahasználat és -hatás tárgykörében. Érvek 

gyűjtése a feltevések mellett és ellen. A szerzett ismereteken alapuló, érvekkel és önállóan 

gyűjtött példákkal alátámasztott vita a média társadalmi szerepéről, a médiabefolyásolásról, 

médiahasználattal kapcsolatos függőségekről vagy a hatalom és a média viszonyáról. 
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6. A média társadalmi szerepe, használata. Médiareprezentáció, valószerűség és 

hitelesség 

6/1. Társadalmi csoportok (pl. bizonyos foglalkozást űzők, nők/férfiak, korcsoportok, 

kisebbségi csoportok) és közéleti események megjelenítése a médiában. A reprezentációs 

stratégia sajátosságainak narratív és formanyelvi elemzés révén történő leírása, a felismert 

sztereotípiák kiemelése, értelmezése. 

6/2. A hír megalkotottságának tudatosítása változatos médiaszövegek elemzése révén: az 

információ hírértékének kiemelése, a hírek formai sajátosságainak leírása (pl. 

montázshatások, kommentár, tabloidizáció) és a belőlük adódó értelmezési lehetőségek 

összevetése rövid szóbeli beszámoló keretében. Információforrások szűrési szempontjainak 

elsajátítása, gyakorlása. 

6/3. Fiktív információ hírként való megformálásának kreatív gyakorlata: tartalomtervezés, 

értéktulajdonítás, az értékelést hordozó formai elemek kiemelése, az adott tartalomnak 

megfelelő szabad hozzáférésű képek és videók keresése a világhálón, kommentár megírása és 

a hangfelvétel elkészítése, a kép és a hang összeillesztése. 

6/4. Esettanulmány készítése arról, hogyan kerül egy aktuális esemény napirendre, majd 

néhány héten át tartó folyamatos előfordulás-követés révén annak megfigyelése, milyen 

eszközökkel és formákban tartja a média napirenden az adott eseményt. 

6/5. A dokumentarizmus jelensége: a dokumentumfilmezés klasszikus példáin bemutatni a 

reprodukciós és ábrázoló törekvések együttes jelenlétét. Egy áldokumentumfilm 

megtekintése, a megtévesztő jegyek (pl. részletgazdagság, verbális és vizuális forrásokra való 

hivatkozás) és az áruló jegyek (pl. irónia, túlzás) kiemelése közös szóbeli elemzés keretében. 

A környezettudatosságra nevelés érdekében ajánlottak környezeti kérdésekkel foglalkozó 

valódi (pl. Kellemetlen igazság) vagy áldokumentumfilmek (pl. A hülyeség kora, Olajfalók) 

elemzése.  

Érvelő kisesszé írása a valóságtelevízió sikerének lehetséges társadalmi hátteréről. 

7. A média társadalmi szerepe, használata. Médiaetika, médiaszabályozás 

7/1. Vélemények megismerése (pl. elemzések, reflexiók olvasása, a hátterükben megjelenő 

normarendszer tudatosítása) és saját viszonyulás kialakítása az újságírói etika, a hiteles 

médiaszemélyiség és az intézményi etika kérdéskörében.  

7/2. A tartalomszabályozás a médiatörvényben: a törvény főbb tartalomszabályozó 

törekvéseinek kiemelése szakirodalmi szövegek kivonatos összefoglalása segítségével. A 

korosztályos ajánlások rendszerének megértése, az egyes korosztályoknak ajánlható filmek és 

televíziós műsorok tartalmi és formai jellemzőinek összegyűjtése. 

7/3. Annak a kérdésnek disputa formában való megvitatása, hogy miért van kiemelt 

jelentősége egy adott ország médiatörvényének a nyilvánosság- és demokrácia-felfogás 

szempontjából. (Kitérve olyan kulcskérdésekre, mint pl.: szerzői jogok, nemzetközi és 

nemzeti jog hatálya, gyermekvédelem, szankcionálás, értéktámogatás, tulajdonkoncentráció.) 

7/4. Véleményformálás a normaszegések (pl. rasszizmus, öncélú szexualitás, erőszak) 

reprezentációjáról változatos médiaszövegek elemzésének útján. 

7/5. A művekben, műsorokban megjelenő konfliktusok és megoldási módok kritikai 

elemzésén alapuló szövegalkotási gyakorlatok.  

7/6. Érvekkel és példákkal alátámasztott vita az erkölcsi és jogi normák alkalmazásáról a 

médiában, a saját tartalmak közzétételének etikai hátteréről, a médiára vonatkozó szabályozás 

elveinek és gyakorlatának főbb kérdéseiről, különös tekintettel a hálózati kommunikáció 

szabályozási problémáira.  

8/7. Az e-szolgáltatások (pl.: e-kereskedelem, e-bankolás, e-igazgatás) igénybevétele a 

szerzői és személyiségi jogi normák ismeretében. 
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Matematika  osztályozó vizsga témakörei 

   

 7. osztály       

  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, 

gráfok 

- Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával. 

Két véges halmaz uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz. 

- Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden” „legalább”, legfeljebb” kifejezések 

használata. 

- Egyszerű („minden”, „van olyan” típusú) állítások igazolása, cáfolata konkrét példák kapcsán. 

- A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések, kísérletezés, módszeres próbálkozás, cáfolás. 

- A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz kapcsolódó szöveges feladatok megoldása. 

- Matematikai játékok. 

- Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel (fadiagram, útdiagram, 

táblázatok készítése).  

- Sorba rendezés. Néhány elem esetén az összes eset felsorolása. 

2. Számelmélet, algebra 

2/a Algebrai műveletek 

- Racionális számok (véges, végtelen tizedes törtek), példák nem racionális számra (végtelen, nem 

szakaszos tizedes törtek). 

- A természetes, egész és racionális számok halmazának kapcsolata. 

- Műveletek racionális számkörben írásban és számológéppel. Az eredmény helyes és értelmes 

kerekítése. 

Eredmények becslése, ellenőrzése. 

- A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre. 

- Műveletek hatványokkal: azonos alapú hatványok szorzása, osztása. 

Hatványozásnál az alap és a kitevő változásának hatása a hatványértékre. 

- 10 pozitív egész kitevőjű hatványai. 

- Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 
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- Oszthatósági szabályok. 

Számelméleti alapú játékok. 

Matematikatörténet: tökéletes számok, barátságos számok. 

Legnagyobb közös osztó, legkisebb pozitív közös többszörös. 

- Arány, aránypár, arányos osztás. 

Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

- Mértékegységek átváltása racionális számkörben. 

- Az alap, a százalékérték és a százalékláb fogalmának ismerete, értelmezése, kiszámításuk 

következtetéssel, a megfelelő összefüggések alkalmazásával. 

- A mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási feladatok. 

Gazdaságossági számítások. 

2/b  Algebrai kifejezések és egyenletek 

- Az algebrai egész kifejezés fogalma. Egytagú, többtagú, egynemű kifejezés fogalma. Helyettesítési 

érték kiszámítása. 

- Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás. Egytagú és többtagú algebrai egész 

kifejezések szorzása racionális számmal, egytagú egész kifejezéssel.  

- Elsőfokú egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása. Mérlegelv. 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 

- A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása a tanult 

matematikai módszerek használatával. Ellenőrzés. 

Egyszerű matematikai problémát tartalmazó hosszabb szövegek feldolgozása. 

Feladatok például a környezetvédelem, az egészséges életmód, a vásárlások, a család jövedelmének 

ésszerű felhasználása köréből. 

3. Függvények, az analízis elemei 

- Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét esetekben. Függvények és ábrázolásuk a 

derékszögű koordinátarendszerben. 

- Lineáris függvények. 

- Egyenes arányosság grafikus képe. 

- Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek grafikus megoldása. 

- Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése: szöveggel vagy matematikai alakban megadott szabály 

grafikus megjelenítése értéktáblázat segítségével. 

- Egyszerű sorozatok vizsgálata. Matematikatörténet: Gauss. 

4. Geometria 

- Háromszögek osztályozása oldalak, illetve szögek szerint 
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- A háromszögek magassága, magasságvonala, magasságpontja.  

A háromszögek kerületének és területének kiszámítása. 

- A háromszög és a négyszög belső és külső szögeinek összege. 

- Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe. 

- Szabályos sokszögek. 

- Kör kerülete, területe. 

- A kör és érintője. 

- A tanult síkbeli alakzatok (háromszög, trapéz, paralelogramma, deltoid) szerkesztése. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 15°, 45°, 75°, 105°, 135°. 

- Középpontos tükrözés.  

A középpontos tükrözés tulajdonságai. A középpontos tükörkép szerkesztése. 

- Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban.  

  A tanult sokszögek osztályozása szimmetria szerint. 

- Tengelyes és középpontos szimmetria alkalmazása szerkesztésekben. 

- Párhuzamos szárú szögek. 

- Az egybevágóság szemléletes fogalma, a háromszögek egybevágóságának esetei. 

  Az egybevágóság jelölése.  

- Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne,     

  térfogata. 

- Mértékegységek átváltása racionális számkörben. 

- Egyszerű számításos feladatok a geometria különböző területeiről 

5. Statisztika, valószínűség 

- Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése. 

- Adathalmazok elemzése (átlag, módusz, medián) és értelmezése, ábrázolásuk. 

- Számtani közép kiszámítása. 

- Valószínűségi kísérletek. 

- Valószínűség előzetes becslése. 

- Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése. Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma. 
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Matematika  osztályozó vizsga témakörei 

   

 8. osztály        

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, 

gráfo 

- Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával. 

Két véges halmaz uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz. 

- Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden” „legalább”, legfeljebb” kifejezések 

használata. 

- Egyszerű („minden”, „van olyan” típusú) állítások igazolása, cáfolata konkrét példák kapcsán. 

- A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések, kísérletezés, módszeres próbálkozás, cáfolás. 

- A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz kapcsolódó szöveges feladatok megoldása. 

- Matematikai játékok. 

- Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel (fadiagram, útdiagram, 

táblázatok készítése).  

- Sorba rendezés, kiválasztás. Néhány elem esetén az összes eset felsorolása. 

2. Számelmélet, algebra 

2/a Algebrai műveletek 

- A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre, egész számok körében. 

- 10 egész kitevőjű hatványai. 

- A négyzetgyök fogalma. Számok négyzete, négyzetgyöke. Példa irracionális számra  

  (π, 2 ). 

- Arány, aránypár, arányos osztás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

- Mértékegységek átváltása racionális számkörben. 

- A mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási feladatok. 

- Gazdaságossági számítások. 

2/b  Algebrai kifejezések és egyenletek 

- Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás. Egytagú és többtagú algebrai egész 

kifejezések szorzása racionális számmal, egytagú egész kifejezéssel. 

- Elsőfokú, illetve elsőfokúra visszavezethető egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek   megoldása. 

Azonosság. Azonos egyenlőtlenség. Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 

- A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása a tanult 

matematikai módszerek használatával. Ellenőrzés. 
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- Egyszerű matematikai problémát tartalmazó hosszabb szövegek feldolgozása. 

- Feladatok például a környezetvédelem, az egészséges életmód, a vásárlások, a család     

  jövedelmének ésszerű felhasználása köréből. 

3. Függvények, az analízis elemei 

- Függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordinátarendszerben. 

- Lineáris függvények. 

 (Példa nem lineáris függvényre: f(x) = x2, f(x) =׀x׀). 

- Függvények jellemzése növekedés, csökkenés. 

- Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése: szöveggel vagy matematikai alakban megadott  szabály 

grafikus megjelenítése értéktáblázat segítségével. 

- Egyszerű sorozatok vizsgálata. Matematikatörténet: Gauss. 

4. Geometria 

4/a Síkgeometria 

- Eltolás, a vektor fogalma. 

- Mértékegységek átváltása racionális számkörben. 

- Pitagorasz tétele. Matematikatörténet: Pitagorasz élete és munkássága.  

- A pitagoraszi számhármasok. 

- Egyszerű számításos feladatok a geometria különböző területeiről. 

- Kicsinyítés és nagyítás. 

4/b Térgeometria 

- Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne, 

térfogata.  

- Ismerkedés a forgáskúppal, gúlával, gömbbel. 

5. Statisztika, valószínűség 

- Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése. 

- Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése. 

- Valószínűségi kísérletek. Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma. 

   Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése. Matematikatörténet: érdekességek a    

   valószínűség-számítás fejlődéséről. 
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Matematika  osztályozó vizsga témakörei   

9. osztály 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Véges és végtelen halmazok. Végtelen számosság szemléletes fogalma. 

- Részhalmaz. Halmazműveletek: unió, metszet, különbség. Halmazok közötti viszonyok 

megjelenítése. 

- Alaphalmaz és komplementer halmaz. 

- A megismert számhalmazok: természetes számok, egész számok, racionális számok. 

A számírás története. 

- Valós számok halmaza. Az intervallum fogalma, fajtái. Irracionális szám létezése. 

- Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú ponthalmazok (kör, gömb, felező 

merőleges, szögfelező, középpárhuzamos) 

2. Számtan, algebra 

- Számelmélet elemei.  

 A tanult oszthatósági szabályok. Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb    közös 

többszörös. Relatív prímek.  

- Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. Permanencia-elv. 

- A hatványozás azonosságai. 

- Számok abszolút értéke. 

- Különböző számrendszerek. A helyiértékes írásmód lényege. Kettes számrendszer. 

- Számok normálalakja. 

- Nevezetes azonosságok: kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás.  

  Számolási szabályok, zárójelek használata. 

- Szöveges számítási feladatok a természettudományokból, a mindennapokból. 

- (a ± b)2, (a ± b)3 polinom alakja, 
22 ba   szorzat alakja. Azonosság fogalma. 

- Egyszerű feladatok polinomok, illetve algebrai törtek közötti műveletekre. Tanult azonosságok 

alkalmazása. Algebrai tört értelmezési tartománya. Algebrai kifejezések egyszerűbb alakra hozása. 

- Egyes változók kifejezése fizikai, kémiai képletekből. 

- Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 

- Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető szöveges feladatok. 

- Egy abszolútértéket tartalmazó egyenletek. baxcx  . 
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3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

- A függvény megadása, elemi tulajdonságai. 

- A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok. A lineáris függvények tulajdonságai. Az egyenes 

arányosság. A lineáris függvény grafikonjának meredeksége, ennek jelentése lineáris kapcsolatokban. 

- Az abszolútérték-függvény. Az baxx   függvény grafikonja, tulajdonságai ( 0a ). 

- A négyzetgyökfüggvény. Az xx  ( 0x ) függvény grafikonja, tulajdonságai. 

- A fordított arányosság függvénye. 
x

a
x  ( 0ax ) grafikonja, tulajdonságai. 

- Függvények alkalmazása. 

- Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása. 

4. Geometria 

- Geometriai alapfogalmak. Térelemek, távolságok és szögek értelmezése. 

- A háromszög nevezetes vonalai, körei. Oldalfelező merőlegesek, belső szögfelezők, 

magasságvonalak, középvonalak tulajdonságai. Körülírt kör, beírt kör. 

- Konvex sokszögek általános tulajdonságai. Átlók száma, belső szögek összege. Szabályos sokszög 

belső szöge. 

- Kör és részei, kör és egyenes. Ív, húr, körcikk, körszelet. Szelő, érintő. 

- A körív hossza. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körív hossza között 

(szemlélet alapján). 

- A körcikk területe. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körcikk területe között 

- A szög mérése. A szög ívmértéke. 

- Thalész tétele.  

A matematika mint kulturális örökség. 

- Pitagorasz-tétel alkalmazásai. 

- A tengelyes és a középpontos tükrözés, az eltolás, a pont körüli elforgatás. A transzformációk 

tulajdonságai.  

- A geometriai vektorfogalom. 

- Egybevágóság, szimmetria. 

- Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek csoportosítása szimmetriáik szerint. 

Szabályos sokszögek. 

- Egyszerű szerkesztési feladatok. 

- Vektorok összege, két vektor különbsége. 
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5. Valószínűség, statisztika 

- Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlás, kördiagram, 

oszlopdiagram, vonaldiagram). 

- Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz. 

Matematika  osztályozó vizsga témakörei   

 10. osztály       

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, „ha…, akkor”.  

- Szöveges feladatok 

- A „minden” és a „van olyan” helyes használata.  

- Nyitott mondatok igazsághalmaza, szemléltetés módjai. 

- A matematikai bizonyítás. Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás 

- Állítás és megfordítása. 

- „Akkor és csak akkor” típusú állítások. 

- Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorbarendezés, gyakorlati problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban. 

- A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése. 

2. Számtan, algebra 

- A négyzetgyök definíciója. A négyzetgyök azonosságai. 

- A másodfokú egyenlet megoldása, a megoldóképlet. 

- Másodfokú egyenletre vezető gyakorlati problémák, szöveges feladatok. 

- Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom szorzattá alakítása. 

- Gyökök és együtthatók összefüggései. 

- Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet megoldása 

- Egyszerű négyzetgyökös egyenletek. dcxbax   

- Másodfokú egyenletrendszer. A behelyettesítő módszer 

- Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek. 02  cbxax  (vagy > 0) alakra visszavezethető 

egyenlőtlenségek ( 0a ). 

- Példák adott alaphalmazon ekvivalens és nem ekvivalens egyenletekre, átalakításokra. Alaphalmaz, 

értelmezési tartomány, megoldáshalmaz. Hamis gyök, gyökvesztés. 
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- Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között. Gyakorlati példa minimum és 

maximum probléma megoldására. 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

- A függvény megadása, elemi tulajdonságai. 

- Függvények alkalmazása. 

- Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása. 

- Az cbxaxx 2  (a  0) másodfokú függvény ábrázolása és tulajdonságai.  

  Függvénytranszformációk áttekintése az vuxax  2)(  alak segítségével. 

4. Geometria 

- Geometriai alapfogalmak. Térelemek, távolságok és szögek értelmezése. 

- A háromszög nevezetes vonalai, körei. Oldalfelező merőlegesek, belső szögfelezők,       

magasságvonalak, középvonalak tulajdonságai. Körülírt kör, beírt kör. 

- Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Arányos osztás. 

- A hasonlósági transzformáció. 

- Hasonló alakzatok. 

- A háromszögek hasonlóságának alapesetei. 

- A hasonlóság alkalmazásai. 

- Háromszög súlyvonalai, súlypontja, hasonló síkidomok kerületének, területének aránya. 

- Magasságtétel, befogótétel a derékszögű háromszögben. Két pozitív szám mértani közepe. 

- A hasonlóság gyakorlati alkalmazásai. Távolság, szög, terület a tervrajzon, térképen. 

- Hasonló testek felszínének, térfogatának aránya. 

- Vektor szorzása valós számmal. 

- Vektorok felbontása összetevőkre. 

- Bázisvektorok, vektorkoordináták. 

- Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és kotangense. 

- A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű háromszög   

hiányzó adatainak kiszámítására.  

- Távolságok és szögek számítása gyakorlati feladatokban, síkban és térben. 

5. Valószínűség, statisztika 

- Véletlen esemény és bekövetkezésének esélye, valószínűsége. 
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Osztályozó vizsga témakörei matematikából 

11. évfolyam 

1. Gondolkodási módszerek: 

- Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási feladatok (ismétléses, ismétlés nélküli 

permutáció, variáció, ismétlés nélküli kombináció) 

- A kombinatorika alkalmazása egyszerű geometriai feladatokban  

- Mintavétel visszatevés nélkül és visszatevéssel 

- Binomiális együtthatók 

- Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk 

- Fokszámok összege és az élek száma közötti összefüggés. 

2. Számtan, algebra: 

- A hatványozás azonosságai 

- Az n-edik gyök, a négyzetgyök fogalmának általánosítása, a gyökvonás 

azonosságai 

- A hatványozás kiterjesztése racionális törtkitevőre 

- Irracionális kitevőjű hatványok, az exponenciális függvény 

- Az exponenciális függvény transzformációi 

- Exponenciális egyenletek, másodfokúra visszavezethető egyszerű egyenletek 

- Exponenciális egyenletrendszerek 

- Exponenciális egyenlőtlenségek 

- A logaritmus fogalma, a logaritmussal való számolás szerepe 

- A logaritmusfüggvény 

- A logaritmusfüggvény transzformációi 

- A logaritmus azonosságai, az azonosságok alkalmazása 

- Logaritmikus egyenletek 

- Logaritmikus egyenletrendszerek 

- Logaritmikus egyenlőtlenségek 

3. Függvények, sorozatok: 

- A szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények (sin, cos, tg) 

- A trigonometrikus függvények transzformációi: f(x) + c; f(x + c); c f(x); f(c x) 

- Az exponenciális függvények (2x, 10x függvény), az exponenciális függvény vizsgálata, 

exponenciális folyamatok a természetben és a társadalomban 

- A logaritmusfüggvények vizsgálata 

- Logaritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzésük 

- A logaritmusfüggvény, mint az exponenciális függvény inverze 

-  Függvénynek és inverzének a grafikonja a koordináta-rendszerben 
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- A tanult függvények tulajdonságainak vizsgálata (értelmezési-tartomány, értékkészlet, 

zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás) 

4. Trigonometria: 

- A vektorműveletek tulajdonságai, alkalmazások 

- Vektorok skaláris szorzata, a skaláris szorzat tulajdonságainak felsorolása 

- Két vektor merőlegességének szükséges és elégséges feltétele 

- A szinusztétel 

- A koszinusztétel 

- Távolság, magasság és szög meghatározása gyakorlati feladatokban és a fizikában 

- Síkidomok kerületének és területének számítása 

- Pitagoraszi összefüggés egy szög szinusza és koszinusza között 

- Összefüggés a szög és a mellékszöge szinusza, illetve koszinusza között 

- A tangens kifejezése a szinusz és a koszinusz hányadosaként 

- Egyszerű trigonometrikus egyenletek 

- Trigonometrikus egyenletre vezető, háromszöggel kapcsolatos valós problémák 

- Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű trigonometrikus egyenlet 

5. Koordinátageometria: 

- Műveletek koordinátákkal adott vektorokkal, vektorok és rendezett számpárok közötti 

megfeleltetés 

- A helyvektor koordinátái 

- Szakasz felezőpontjának, harmadolópontjának koordinátái 

- A háromszög súlypontjának koordinátái 

- Két pont távolsága, szakasz hossza 

- Az egyenes különböző megadási módjai, az irányvektor, a normálvektor, az iránytangens 

fogalma 

- Az egyenes egyenlete 

- Iránytangens és az egyenes meredeksége 

- A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal 

- Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele, két egyenes metszéspontja 

-  A kör egyenletei 

-  Kör és egyenes kölcsönös helyzete 

-  A kör adott pontjához tartozó érintője 

-  A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű síkgeometriai feladatok 

megoldásában 
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6. Valószínűségszámítás, statisztika: 

- Eseményekkel végzett műveletek 

- Példák események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró 

eseményekre 

- Elemi események 

- Események előállítása elemi események összegeként 

- Példák független és nem független eseményekre 

- Véletlen esemény, valószínűség 

- A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása példákon keresztül 

- A valószínűség klasszikus modellje.  

            -     Statisztikai mintavétel 

Osztályozó vizsga témakörei matematikából 

12. évfolyam 

1. Sorozatok 

- A számsorozat fogalma 

- Sorozat megadása rekurzióval és képlettel 

- Számtani sorozatok definíciója 

- Számtani sorozatok n. tagja 

- Számtani sorozatok első n tagjának összege 

- Mértani sorozatok definíciója 

- Mértani sorozatok n. tagja 

- Mértani sorozatok első n tagjának összege 

- Kamatoskamat-számítás 

2. Geometria, térgeometria 

- Térelemek kölcsönös helyzete, térelemek hajlásszöge 

- Térelemek távolsága 

- A sík és a tér felbontása 

- A testek osztályozása 

- Szabályos testek 

- Hengerszerű testek: henger, kocka, téglatest, sokszög alapú hasábok 

- Kúpszerű testek: kúp, gúla 

- A csonkakúp, csonkagúla 

- A gömb 

- A tanult testek felszínének és térfogatának kiszámítása, gyakorlati feladatok 

3. Valószínűségszámítás, statisztika 

- Klasszikus valószínűségi modell, feladatok megoldása 

- Visszatevéses mintavétel 

-  Mintavétel visszatevés nélkül 

- Adatok jellemzése: átlag, szórás, módusz, medián, terjedelem 

- Nagy adathalmazok jellemzése statisztikai mutatókkal 
            - Az adatok ábrázolása: vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram, gyakorisági 

              táblázat, relatív gyakoriság 

4. Rendszerező összefoglalás 
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a) Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Halmazok, ponthalmazok és számhalmazok 

- Valós számok halmaza és részhalmazai 

 - Állítások logikai értéke, logikai műveletek 

-  A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata 

- Definíció és tétel, a tétel bizonyítása, a tétel megfordítása 

- Bizonyítási módszerek 

- Kombinatorika: ismétléses, ismétlés nélküli permutáció, variáció, ismétlés nélküli       

  kombináció 

- Gráfok 

- Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok 

 

b) Számtan, algebra 

- Gyakorlati számítások: kerekítés, közelítő érték, becslés, számológép használata 

- Algebrai azonosságok: hatványozás azonosságai, gyökvonás azonosságai, logaritmus 

azonosságai, trigonometrikus azonosságok 

- Egyenletek értelmezési tartományának, értékkészletének vizsgálata 

- Egyenletek megoldási módszerei, grafikus megoldás, megoldás mérleg-elvvel, a megoldások 

ellenőrzése 

- Elsőfokú egyenlőtlenségek 

- Abszolútértékes egyenletek 

- Másodfokú egyenletek, relációk 

- Négyzetgyökös egyenletek 

- Exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek 

- Logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek 

- Trigonometrikus egyenletek 

- Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása 

- Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető gyakorlati életből vett szöveges feladatok 

 

c) Összefüggések, függvények, sorozatok 

 

- A függvény megadása, a függvények tulajdonságai 

- Függvénytranszformációk: eltolás, nyújtás és összenyomás a tengelyre merőlegesen  

( , ; ; ) 

- Függvényvizsgálat (értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, periódus, 

szélsőérték, menete, paritás) 

 

d) Geometria 

 

- Alapvető geometriai fogalmak, ponthalmazok 

- Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge 

- Távolságok és szögek kiszámítása 

- Geometriai transzformációk 

- Távolságok és szögek vizsgálata a transzformációknál 

cxf )( )( cxf  )(xcf )(cxf
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- Egybevágóság, hasonlóság, szimmetriák 

- Háromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk 

- A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei 

- Összefüggések a háromszög oldalai, oldalai és szögei között 

- A derékszögű háromszög oldalai, oldalai és szögei közötti összefüggések 

- Négyszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk 

- Négyszögek csoportosítása különböző szempontok szerint 

- Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai 

- Körre vonatkozó tételek és alkalmazásuk, számítási feladatok 

- Vektorok, vektorok koordinátái, bázisrendszer  

- Vektorok alkalmazásai  

- Egyenes egyenlete 

- Kör egyenlete 

- Két alakzat közös pontja 

- Nevezetes szerkeszthetőségi problémák 

 

e) Valószínűség-számítás, statisztika 

- Diagramok 

- Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás 

- Gyakoriság, relatív gyakoriság 

- Véletlen esemény valószínűsége  

- A valószínűség kiszámítása a klasszikus modell alapján  

- A véletlen törvényszerűségei 

 

Osztályozó vizsga témakörök - Fizika 
7. évfolyam 

 
Mozgások 

 
Fizika a környezetünkben. Megfigyelés, kísérlet, mérés.  

A kísérleti munka szabályai 

 Nyugalom és mozgás. 

Az út és az idő mérése. 

 A sebesség 

 A sebesség kiszámítása 

 A megtett út és az idő kiszámítása 

 A változó mozgás 

 Az átlag- és pillanatnyi sebesség 

A testek tehetetlensége 

 A tömeg és a térfogat mérése 

 A sűrűség 

 A mozgásállapot megváltozása 

 Az erő, az erő mérése  

 A gravitációs erő és a súly 

 A súrlódási erő és a közegellenállási erő  

 A rugalmas erő 
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 Két erő együttes hatása  

 Erő – ellenerő 

 A lendület 

 A munka 

 A forgatónyomaték 

 Egyensúly az emelőn 

 Egyensúly a lejtőn 

 

Nyomás 

 
A szilárd testek nyomása 

 A hidrosztatikai nyomás 

 A közlekedőedények 

 A légnyomás 

 A hang 

 Arkhimédész törvénye 

 A testek úszása 

Hőtan 

A hőmérséklet mérése 

 A hőtágulás 

 A hőterjedés 

 A testek felmelegítése munkavégzéssel 

 A testek felmelegítése tüzelőanyagok elégetésével 

 A termikus kölcsönhatás 

 A fajhő 

 

8. évfolyam 
 

Hőtan 

Az anyag részecskeszerkezete 

 Az olvadás és a fagyás 

 A párolgás 

 A forrás és lecsapódás 

 

                                                  Energia 

 
 Az energia; az energia fajtái  

 Energiaváltozások; az energia megmaradása 

 A hőerőgépek működése 

 A teljesítmény 

 A hatásfok 
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Elektromosság, mágnesség 

 

Mágneses alapjelenségek 

Elektromos alapjelenségek 

Az elektromos áram és az elektromos áramkör 

Az elektromos áram hatásai 

Az áramerősség 

Az elektromos mező energiája Az elektromos feszültség 

Ohm törvénye Az ellenállás 

Az elektromágnes és alkalmazásai Az elektromos teljesítmény 

Az elektromos munka Az elektromos energia 
 

 

Optika, csillagászat 

A fény terjedése 

A fényvisszaverődés 

A fénytörés és a teljes fényvisszaverődés 

A síktükör képalkotása 

A homorú és domború tükör 

A gyűjtőlencse és a szórólencse 

Optikai eszközök gyakorlati alkalmazásai  

A szem és a látás 

A fehér fény színekre bontása Színkeverés 

Fényforrások 

Fényszennyezés 

Az égitestek látszólagos mozgása 

A Naprendszer szerkezete 

Az infravörös és az ultraibolya fény 

A teljes elektromágneses színkép 

 

9. évfolyam  

Minden mozog, a mozgás relatív – a mozgástan elemei 

Hely, hosszúság és idő mérése. 

Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, erő mérése. 

Hétköznapi helymeghatározás, úthálózat km-számítása.  

GPS-rendszer. 

A mozgás viszonylagossága, a vonatkoztatási rendszer. 

 

Galilei relativitási elve. 

Mindennapi tapasztalatok egyenletesen mozgó vonatkoztatási rendszerekben (autó, vonat). 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata. 

Grafikus leírás. 

Sebesség, átlagsebesség. 

Sebességrekordok a sportban, sebességek az élővilágban. 

Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás kísérleti vizsgálata. 
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A szabadesés vizsgálata. 

A nehézségi gyorsulás meghatározása. 

Összetett mozgások. 

Egymásra merőleges egyenletes mozgások összege. 

Vízszintes hajítás vizsgálata, értelmezése összetett mozgásként. 

Egyenletes körmozgás. 

A körmozgás, mint periodikus mozgás. 

A mozgás jellemzői (kerületi és szögjellemzők). 

A centripetális gyorsulás értelmezése. 

A bolygók körmozgáshoz hasonló centrális mozgása, Kepler törvényei. Kopernikuszi világkép 

alapjai. 

 

Okok és okozatok (Arisztotelésztől Newtonig) -  

A newtoni mechanika elemei 

A tehetetlenség törvénye (Newton I. axiómája). 

Mindennapos közlekedési tapasztalatok hirtelen fékezésnél, a biztonsági öv szerepe. 

Az űrben, űrhajóban szabadon mozgó testek. 

Az erő fogalma. 

Az erő alak- és mozgásállapot-változtató hatása. 

Erőmérés rugós erőmérővel. 

Az erő mozgásállapot-változtató (gyorsító) hatása – Newton II. axiómája. 

 

A tömeg, mint a tehetetlenség mértéke, a tömegközéppont fogalma. 

Erőtörvények, a dinamika alapegyenlete. 

A rugó erőtörvénye. 

A nehézségi erő és hatása. 

Tapadási és csúszási súrlódás. 

Alkalmazások: 

A súrlódás szerepe az autó gyorsításában, fékezésében. 

Szabadon eső testek súlytalansága. 

Az egyenletes körmozgás dinamikája. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások: vezetés kanyarban, út megdöntése kanyarban, 

hullámvasút; függőleges síkban átforduló kocsi; műrepülés, körhinta, centrifuga. 

Newton gravitációs törvénye. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások:  

A nehézségi gyorsulás változása a Földön.  

Az árapály-jelenség kvalitatív magyarázata. A mesterséges holdak mozgása és a szabadesés. 

A súlytalanság értelmezése az űrállomáson. Geostacionárius műholdak, hírközlési műholdak. 

A kölcsönhatás törvénye (Newton III. axiómája). 

A lendületváltozás és az erőhatás kapcsolata. 

Lendülettétel. 

Lendületmegmaradás párkölcsönhatás (zárt rendszer) esetén.  

 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

 golyók, korongok ütközése. 
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Ütközéses balesetek a közlekedésben. Miért veszélyes a koccanás? Az utas biztonságát védő 

technikai megoldások (biztonsági öv, légzsák, a gyűrődő karosszéria).  

A rakétameghajtás elve. 

Pontszerű test egyensúlya. 

A kiterjedt test egyensúlya. 

 

A kierjedt test, mint speciális pontrendszer, tömegközéppont. 

Forgatónyomaték. 

 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

emelők, tartószerkezetek, építészeti érdekességek (pl. gótikus támpillérek boltívek. 

Deformálható testek egyensúlyi állapota. 

 

Pontrendszerek mozgásának vizsgálata, dinamikai értelmezése. 

 

Erőfeszítés és hasznosság 

Munka – Energia – Teljesítmény 

Fizikai munka és teljesítmény. 

Munkatétel. 

Mechanikai energiafajták 

(helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas energia). 

A mechanikai energiamegmaradás törvénye. 

Alkalmazások, jelenségek: a fékút és a sebesség kapcsolata, a követési távolság 

meghatározása. 

Egyszerű gépek, hatásfok. 

Érdekességek, alkalmazások. 

Ókori gépezetek, mai alkalmazások. Az egyszerű gépek elvének felismerése az élővilágban. 

Egyszerű gépek az emberi szervezetben. 

Energia és egyensúlyi állapot.  

 

Folyadékok és gázok mechanikája 

Légnyomás kimutatása és mérése. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások: „Horror vacui” – mint egykori tudományos hipotézis. 

(Torricelli kísérlete vízzel, Guericke vákuum-kísérletei, Goethe-barométer.) 

A légnyomás változásai. 
 

A légnyomás szerepe az időjárási jelenségekben, a barométer működése. 

Alkalmazott hidrosztatika. 

Pascal törvénye, hidrosztatikai nyomás. 

 

Hidraulikus gépek. 

Felhajtóerő nyugvó folyadékokban és gázokban. 
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Búvárharang, tengeralattjáró. 

Léghajó, hőlégballon. 

Molekuláris erők folyadékokban (kohézió és adhézió). 

 

Felületi feszültség. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

habok különleges tulajdonságai, mosószerek hatásmechanizmusa. 

Folyadékok és gázok áramlása.  

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások: légköri áramlások, a szél értelmezése a 

nyomásviszonyok alapján, nagy tengeráramlásokat meghatározó környezeti hatások. 

Közegellenállás. 

 

Az áramló közegek energiája, a szél- és a vízi energia hasznosítása 

 

 

 

10. évfolyam 

Közel- és távolhatás – Elektromos töltés és erőtér 

Elektrosztatikai alapjelenségek. 

Elektromos kölcsönhatás.  

Elektromos töltés. 

Coulomb törvénye. 

(A töltés mértékegysége.) 

Az elektromos erőtér (mező).  

Az elektromos mező, mint a kölcsönhatás közvetítője. 

 

Az elektromos térerősség vektora, a tér szerkezetének szemléltetése erővonalakkal. 

 

A homogén elektromos mező. 

Az elektromos mező munkája homogén mezőben.  

Az elektromos feszültség fogalma. 

Töltés eloszlása fémes vezetőn. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások: légköri elektromosság, csúcshatás, villámhárító, 

Faraday-kalitka, árnyékolás. Miért véd az autó karosszériája a villámtól?  Elektromos 

koromleválasztó. 

A fénymásoló működése. 

Kapacitás fogalma. 

 

A síkkondenzátor kapacitása. Kondenzátorok kapcsolása. 

 

A kondenzátor energiája. 

Az elektromos mező energiája 

 

 

A mozgó töltések – az egyenáram 
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Az elektromos áram fogalma, kapcsolata a fémes vezetőkben zajló töltésmozgással.  

A zárt áramkör. 

 

Jelenségek, alkalmazások: Volta-oszlop, laposelem, rúdelem, napelem. 

Ohm törvénye, áram- és feszültségmérés. 

Fogyasztók (vezetékek) ellenállása. Fajlagos ellenállás. 

 

Ohm törvénye teljes áramkörre. 

Elektromotoros erő, kapocsfeszültség, a belső ellenállás fogalma. 

 

Az elektromos mező munkája az áramkörben. Az elektromos teljesítmény. 

Az elektromos áram hőhatása. Fogyasztók a háztartásban, fogyasztásmérés, az 

energiatakarékosság lehetőségei. 

Összetett hálózatok.  

Ellenállások kapcsolása. Az eredő ellenállás fogalma, számítása. 

Az áram vegyi hatása. 

 

Az áram biológiai hatása. 

Mágneses mező (permanens mágnesek). 

Permanens mágnesek kölcsönhatása, a mágnesek tere. 

 

Az egyenáram mágneses hatása. 

Áram és mágnes kölcsönhatása.  

Egyenes vezetőben folyó egyenáram mágneses terének vizsgálata. A mágneses mezőt 

jellemző indukcióvektor fogalma, mágneses indukcióvonalak.  

A vasmag (ferromágneses közeg) szerepe a mágneses hatás szempontjából. Az áramjárta 

vezetőre ható erő mágneses térben. 

Az elektromágnes és gyakorlati alkalmazásai. 

 

Az elektromotor működése. 

Lorentz-erő – mágneses tér hatása mozgó szabad töltésekre. 

 

 

Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelenségek, 

gáztörvények 

A hőmérséklet, hőmérők, hőmérsékleti skálák. 

Hőtágulás. 

Szilárd anyagok lineáris, felületi és térfogati hőtágulása. 

Folyadékok hőtágulása. 

Gázok állapotjelzői, összefüggéseik. 

Boyle-Mariotte-törvény,  

Gay-Lussac-törvények. 

 

A Kelvin-féle gázhőmérsékleti skála. 

Az ideális gáz állapotegyenlete. 
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Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása –  

A molekuláris hőelmélet elemei 

 

Az ideális gáz kinetikus modellje. 

A gáz nyomásának és hőmérsékletének értelmezése. 

Az ekvipartíció tétele, a részecskék szabadsági fokának fogalma. 

Gázok moláris és fajlagos hőkapacitása. 

 

Energia, hő és munka – a hőtan főtételei 

Melegítés munkavégzéssel. 

(Az ősember tűzgyújtása.) 

 

A belső energia fogalmának kialakítása. 

 

A belső energia megváltoztatása. 

A termodinamika I. főtétele. 

 

Alkalmazások konkrét fizikai, kémiai, biológiai példákon. 

Egyszerű számítások. 

Hőerőgép. 

Gázzal végzett körfolyamatok. 

A hőerőgépek hatásfoka. 

Az élő szervezet hőerőgépszerű működése. 

Az „örökmozgó” lehetetlensége. 

A természeti folyamatok iránya. 

 

A spontán termikus folyamatok iránya, a folyamatok megfordításának lehetősége. 

A termodinamika II. főtétele. 

 

Hőfelvétel hőmérsékletváltozás nélkül – halmazállapot-változások 

A halmazállapotok makroszkopikus jellemzése, energetikai és mikroszerkezeti értelmezése. 

Az olvadás és a fagyás jellemzői. 

A halmazállapot-változás energetikai értelmezése.  

 

Jelenségek, alkalmazások: 

A hűtés mértéke és a hűtési sebesség meghatározza a megszilárduló anyag mikro-szerkezetét 

és ezen keresztül sok tulajdonságát. Fontos a kohászatban, mirelit-iparban. Ha a hűlés túl 

gyors, nincs kristályosodás – az olvadék üvegként szilárdul meg. 

Párolgás és lecsapódás (forrás). 

A párolgás (forrás), lecsapódás jellemzői. Halmazállapot-változások a természetben. A 

halmazállapot-változás energetikai értelmezése. 

Jelenségek, alkalmazások: a „kuktafazék” működése (a forráspont nyomásfüggése), a 

párolgás hűtő hatása, szublimáció, desztilláció, szárítás, csapadékformák. 
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Mindennapok hőtana 

Halmazállapot-változások a természetben. 

Korszerű fűtés, hőszigetelés a lakásban. 

Hőkamerás felvételek. 

Hogyan készít meleg vizet a napkollektor. 

Hőtan a konyhában. 

Naperőmű. 

A vízerőmű és a hőerőmű összehasonlító vizsgálata. 

Az élő szervezet mint termodinamikai gép. 

Az UV- és az IR-sugárzás egészségügyi hatása. 

Látszólagos „örökmozgók” működésének vizsgálata. 

 

11. évfolyam 

Mechanikai rezgések, hullámok 

A rugóra akasztott rezgő test kinematikai vizsgálata. 

A rezgésidő meghatározása. 

A rezgés dinamikai vizsgálata. 

A rezgőmozgás energetikai vizsgálata. 

A mechanikai energiamegmaradás harmonikus rezgés esetén. 

A hullám fogalma, jellemzői. 

Hullámterjedés egy dimenzióban, kötélhullámok. 

Felületi hullámok.  

Hullámok visszaverődése, törése.  

Hullámok találkozása, állóhullámok. 

Hullámok interferenciája, az erősítés és a gyengítés feltételei. 

Térbeli hullámok. 

Jelenségek: földrengéshullámok, lemeztektonika. 

A hang mint a térben terjedő hullám. 

 

A hang fizikai jellemzői. Alkalmazások: hallásvizsgálat. 

Hangszerek, a zenei hang jellemzői. 

Ultrahang és infrahang.  

Zajszennyeződés fogalma. 

 

Mágnesség és elektromosság – 

Elektromágneses indukció, váltóáramú hálózatok 

Az elektromágneses indukció jelensége. 

A mozgási indukció. 

A nyugalmi indukció. 
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Váltakozó feszültség keltése, a váltóáramú generátor elve (mozgási indukció mágneses térben 

forgatott tekercsben). 

Lenz törvénye. 

A váltakozó feszültség és áram jellemző paraméterei. 

Ohm törvénye váltóáramú hálózatban. 

Transzformátor. 

Gyakorlati alkalmazások. 

Az önindukció jelensége. 

Az elektromos energiahálózat. 

A háromfázisú energiahálózat jellemzői. 

Az energia szállítása az erőműtől a fogyasztóig. 

Távvezeték, transzformátorok. 

 

Az elektromos energiafogyasztás mérése. 

Az energiatakarékosság lehetőségei. 

 

Tudomány- és technikatörténet. 

Jedlik Ányos, Siemens szerepe. 

Ganz, Diesel mozdonya. 

A transzformátor magyar feltalálói. 

 

Rádió, televízió, mobiltelefon – 

Elektromágneses rezgések, hullámok 

Az elektromágneses rezgőkör, elektromágneses rezgések. 

Elektromágneses hullám, hullámjelenségek. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások: információtovábbítás elektromágneses hullámokkal. 

Az elektromágneses spektrum. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

hőfénykép, röntgenteleszkóp, rádiótávcső. 

Az elektromágneses hullámok gyakorlati alkalmazása. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások: a rádiózás fizikai alapjai. A tévéadás és -vétel elvi 

alapjai. A GPS műholdas helymeghatározás. A mobiltelefon. A mikrohullámú sütő. 

 

Hullám- és sugároptika 

A fény mint elektromágneses hullám. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások: a lézer mint fényforrás, a lézer sokirányú alkalmazása. 

 

A fény terjedése, a vákuumbeli fénysebesség. 

A történelmi kísérletek a fény terjedési sebességének meghatározására. 

A fény visszaverődése, törése új közeg határán (tükör, prizma). 

Interferencia, polarizáció (optikai rés, optikai rács). 

A fehér fény színekre bontása. 

Prizma és rács színkép. 
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A fény kettős természete. Fényelektromos hatás – Einstein-féle foton elmélete. 

Gázok vonalas színképe. 

A geometriai optika alkalmazása. 

Képalkotás. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

a látás fizikája, a szivárvány. Optikai kábel, spektroszkóp. A hagyományos és a digitális 

fényképezőgép működése. A lézer mint a digitális technika eszköze (CD-írás, -olvasás, 

lézernyomtató). A 3D-s filmek titka. Légköroptikai jelenségek (szivárvány, lemenő nap vörös 

színe). 

 

Az atomok szerkezete 

Az anyag atomos felépítése felismerésének történelmi folyamata. 

A modern atomelméletet megalapozó felfedezések. 

A korai atommodellek. 

Az elektron felfedezése: Thomson-modell. 

Az atommag felfedezése: Rutherford-modell. 

Bohr-féle atommodell. 

Az elektron kettős természete, 

de Broglie-hullámhossz. 

Alkalmazás: az elektronmikroszkóp. 

A kvantummechanikai atommodell. 

Fémek elektromos vezetése. 

Jelenség: szupravezetés. 

Félvezetők szerkezete és vezetési tulajdonságai. 

Mikroelektronikai alkalmazások: 

dióda, tranzisztor, LED, fényelem stb. 

 

Az atommag is részekre bontható – a magfizika elemei 

Az atommag alkotórészei, tömegszám, rendszám, neutronszám. 

Az erős kölcsönhatás.  

Stabil atommagok létezésének magyarázata. 

Magreakciók. 

A radioaktív bomlás. 

A természetes radioaktivitás. 

Mesterséges radioaktív izotópok előállítása és alkalmazása. 

Maghasadás. 

Tömegdefektus, tömeg-energia egyenértékűség. 

 

A láncreakció fogalma, létrejöttének feltételei. 

Az atombomba. 

Az atomreaktor és az atomerőmű. 

Magfúzió. 

A radioaktivitás kockázatainak leíró bemutatása. 

Sugárterhelés, sugárvédelem. 
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Csillagászat és asztrofizika elemei 

Leíró csillagászat. 

Problémák: 

a csillagászat kultúrtörténete. 

Geocentrikus és heliocentrikus világkép. 

Asztronómia és asztrológia. 

Alkalmazások: 

hagyományos és új csillagászati műszerek.  

Űrtávcsövek. 

Rádiócsillagászat. 

Égitestek. 

A Naprendszer és a Nap. 

Csillagrendszerek, Tejútrendszer és galaxisok. 

A csillagfejlődés: 

a csillagok szerkezete, energiamérlege és keletkezése. 

Kvazárok, pulzárok; fekete lyukak. 

 

A kozmológia alapjai. 

Problémák, jelenségek: 

a kémiai anyag (atommagok) kialakulása. 

Perdület a Naprendszerben. 

Nóvák és szupernóvák. 

A földihez hasonló élet, kultúra esélye és keresése, exobolygók kutatása. 

Gyakorlati alkalmazások: 

 műholdak, 

 hírközlés és meteorológia, 

 GPS, 

 űrállomás, 

 holdexpediciók, 

bolygók kutatása. 
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Osztályozó vizsga témakörei – Biológia 7. 
 

I. Az élőlények változatossága – Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övezetben 

1. Környezet és tűrőképesség 

2. A földrajzi övezetesség 

3. A trópusi esőerdők növény- és állatvilága 

4. A szavannák növény- és állatvilága 

5. A sivatagok élővilága 

II. Az élőlények változatossága – Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

6. A szubtrópusi területek élővilága 

7. A lombhullató erdők növény- és állatvilága 

8. A füves puszták növény- és állatvilága 

9. A tajga növény- és állatvilága 

10. Mesterséges életközösségek 

11. Környezetszennyezés esetei és következményei 

III. Az élőlények változatossága – Az élővilág alkalmazkodás a hideghez, és a világtenger övezeteihez 

12. A tundrák élővilága 

13. A sarkvidékek élővilága 

14. Az élővilág függőleges övezetessége 

15. A tengerek és a tengerpartok élővilága 

16. Globális problémák 

17. Fenntartható fejlődés 

IV. Részekből egész 

18. Prokarióta és eukarióta sejtek 

19. Testszerveződés a növényvilágban 

20. Testszerveződés az állatvilágban 

21. A sejtosztódás típusai 

22. A növényi szövetek 

23. Az állati szövetek 

V. Rendszer az élővilág sokféleségében 

24. A rendszerezés alapjai 

25. A vírusok 

26. A baktériumok törzse 

27. Az eukarióta egysejtűek 

28. A gombák országa 

29. A moszatok törzsei 

30. A mohák törzse 

31. A harasztok törzse 

32. A nyitvatermők törzse 

33. A zárvatermők törzse 

34. A szivacsok törzse 

35. A csalánozók törzse 

36. A férgek törzsei 

37. A puhatestűek törzse 

38. Az ízeltlábúak törzse 

39. A gerincesek törzse 

VI. Szépség, erő, egészség 

40. Az ember szervrendszerei 

41. A bőr felépítése, működése és egészsége 
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42. A csontok és kapcsolataik, az emberi csontváz 

43. A vázizmok 

         44. A mozgás szervrendszerének egészsége 
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Osztályozó vizsga témakörei – Biológia 8. 

 
I. Az emberi szervezet anyag- és energiaforgalma 

         1. A táplálkozás szervrendszere 

         2. Egészséges táplálkozás 

         3. A légzőszervrendszer 

         4. Légúti megbetegedések 

         5. A keringési szervrendszer 

         6. A keringési szervrendszer egészsége 

         7. A vér 

         8. Az immunrendszer 

         9. A vércsoportok 

         10. A kiválasztó szervrendszer 

II. A belső környezet állandóságának biztosítása 

         11. Az idegszövet felépítése 

         12. Az idegrendszer felosztása 

         13. Az ember központi idegrendszere I. Gerincvelő 

         14. Az ember központi idegrendszere II. Agyvelő 

         15. Az ember környéki idegrendszere 

         16. Az idegrendszer érzőműködése: tapintás, szaglás, ízlelés 

         17. Az idegrendszer érzőműködése: hallás, egyensúlyozás 

         18. Az idegrendszer érzőműködése: látás 

         19. Az idegrendszer egészségét károsító tényezők 

III. A fogamzástól az elmúlásig 

         20. A férfi szaporító szervrendszere 

         21. A nő szaporító szervrendszere 

         22. A nemi mirigyek működése 

         23. Fogamzásgátlás, nemi betegségek 

         24. Az embrionális egyedfejlődés 

         25. Posztembrionális fejlődés és növekedés 
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Osztályozó vizsga témakörei – Biológia 10. 

 
I. Bevezetés a biológiába, nem sejtes rendszerek és egysejtűek 

1. A biológia tárgya 

2. A biológiai kutatás módszerei 

3. Az egyed szerveződési szintjei 

4. A vírusok 

5. A rendszerezés alapjai 

6. A baktériumok törzse 

7. A kékbaktériumok törzse 

8. Az eukarióta egysejtűek 

9. A mikroszkóp és a határozókönyvek használata 

II. A növényvilág 

10. A növényvilág szerveződési szintjei 

11. A moszatok törzsei 

12. A gombák törzsei 

13. A zuzmók törzse 

14. A szivacsok törzse 

15. A növényi sejt 

16. A növényi szövetek 

17. A mohák törzse 

18. A harasztok törzse 

19. A nyitvatermők törzse 

20. A zárvatermők szervei, a gyökér és a szár 

21. A levél 

22. A virág 

23. A termés 

24. A zárvatermők osztályai 

         25. A növények ásványianyag-felvétele 

26. A növények gázcseréje 

27. A növények anyagszállítása 

28. A növényi hormonok 

29. A növényi mozgások 

30. A növények szaporodása 

31. A növények egyedfejlődése 

III. Az állatvilág 

32. Az állati sejt 

33. Hámszövetek 

34. Kötő- és támasztószövetek 

35. Izomszövetek 

36. Idegszövet 

37. A csalánozók törzse 

38. A laposférgek törzse 

39. A hengeresférgek törzse 

40. A gyűrűsférgek törzse 

41. A puhatestűek törzse 

42. Az ízeltlábúak törzse 

43. A tüskésbőrűek, az elő- és a fejgerinchúrosok törzse 

44. A gerincesek törzse, a halak osztálya 

45. A kétéltűek osztálya 
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46. A hüllők osztálya 

47. A madarak osztálya 

48. Az emlősök osztálya 

49. Az öröklött magatartásformák 

50. A tanult magatartásformák 

51. Az állatok létfenntartási viselkedése 

52. Az állatok szaporodási viselkedése 

53. Az állatok társas viselkedése 

         54. Az állatok kommunikációja 

         55. Az emberi magatartás 
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Osztályozó vizsga témakörei – Biológia 11. 

 
I. Sejtbiológia          

         1. A biogén elemek 

2. A víz 

3. A lipidek 

4. A szénhidrátok 

5. A fehérjék 

6. A nukleotidok 

7. A nukleinsavak 

8. Az anyagcsere általános jellemzői, az enzimek 

9. A szénhidrátok felépítése 

10. A szénhidrátok lebontása 

11. A sejt fogalma, prokarióta és eukarióta sejtek 

12. A sejtplazma és a biológiai membránok, DER, SER 

13. Anyagforgalom a membránon keresztül, Golgi-készülék, lizoszóma 

14. A színtest 

15. A mitokondrium 

16. A sejtmag és a kromoszómák 

II. Az ember teste és életműködései 

         17. A kültakaró 

         18. A kültakaró egészsége 

         19. A csontváz 

         20. A vázizomzat 

21. A mozgási szervrendszer egészsége 

         22. A táplálkozási szervrendszer 

         23. Egészséges táplálkozás 

         24. A légzőszervrendszer felépítése és működése 

         25. Légúti megbetegedések 

         26. A keringési szervrendszer felépítése és működése 

         27. A keringési szervrendszer egészsége 

         28. A vér 

         29. Az immunrendszer 

         30. A vércsoportok 

         31. A kiválasztó szervrendszer felépítése és működése 

         32. A férfi szaporító szervrendszere 

         33. A nő szaporító szervrendszere 

         34. Fogamzásgátlás, nemi betegségek 

         35. Az ember egyedfejlődése 

         36. Az ember hormonális szabályozása 

         37. Hipotalamusz – agyalapi mirigy hormontermelése 

         38. Pajzsmirigy hormontermelése 

         39. Mellékpajzsmirigy hormontermelése 

         40. Hasnyálmirigy hormontermelése 

         41. Mellékvese hormontermelése 

         42. A nemi mirigyek hormontermelése 

43. Az elemi idegjelenségek 

44. Az idegrendszer felosztása 

45. A gerincvelő 

46. Az agyvelő 
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47. A környéki idegrendszer 

48. A vegetatív idegrendszer 

49. A mozgató működés 

50. Az érző működés: tapintás, szaglás, ízérzékelés, hallás és egyensúlyozás, látás 

         51. Az emberi magatartás idegrendszeri alapjai 
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Osztályozó vizsga témakörei – Biológia 12. 

 
I. Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 

 1. A DNS információhordozása, DNS-szintézis 

 2. A fehérjeszintézis 

 3. A génműködés szabályozása 

 4. A mutációk 

 5. Sejtosztódás mitózissal 

 6. Sejtosztódás meiózissal 

 7. Géntechnológia és gyakorlati alkalmazása 

II. Genetika: az öröklődés 

8. A genetika alapfogalmai 

9. A genetika alaptörvényei 

10. Domináns-recesszív öröklésmenet 

11. Intermedier öröklésmenet és kodominancia 

12. Többszörös allélizmus (AB0-vércsoportrendszer) 

13. Két gén – egy tulajdonság 

14. A nemhez kötött öröklődés 

15. Családfaelemzés 

16. A független és a kapcsolt öröklődés 

17. A rekombináció 

18. A mennyiségi jellegek öröklődése 

III. Ökológia – ökoszisztéma – életközösségek 

19. Az egyed feletti szerveződési szintek 

20. Környezet és tűrőképesség 

21. A fény mint környezeti tényező 

22. A hőmérséklet mint környezeti tényező 

23. A levegő hatása az élőlényekre 

24. A víz hatása az élőlényekre 

25. A talaj alapvető jellemzői 

26. Az ökológiai rendszerek anyagforgalma 

27. Táplálkozási hálózatok 

28. Az ökológiai rendszerek energiaáramlása 

29. A populációk szerkezete 

30. A populációk változásai 

31. A populációk kölcsönhatásai 

32. A társulások szerkezete és változásai 

33. A hazai fás társulások 

34. A hazai fátlan társulások 

IV. Evolúció 

35. A populációk genetikai egyensúlya (Hardy – Weinberg) 

36. A fajok kialakulása (szelekció, adaptáció, izoláció, divergencia, konvergencia) 

37. Az evolúció bizonyítékai 

38. A földtörténeti ősidő evolúciós folyamatai 

39. A földtörténeti óidő evolúciós folyamatai 

40. A földtörténeti középidő és újidő evolúciós folyamatai 

41. A földtörténeti újidő evolúciós folyamatai 

          42. Az ember evolúciója 
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FÖLDRAJZ  

Osztályozó vizsga témakörei – Földrajz 7. 

 
I. A szilárd Föld anyagai és folyamatai 

1. A Föld belső szerkezete 

2. A kőzetlemezek mozgásai 

3. A külső és belső erők 

4. A Föld története 

5. Ásványok és kőzetek 

6. A talaj 

II. A földrajzi övezetesség alapjai 

7. Az éghajlatok térbeli és időbeli változásai 

8. Forró övezet 

9. Mérsékelt övezet 

10. Hideg övezet 

11. Függőleges övezetesség 

III. Gazdasági alapismeretek 

12. A gazdasági fejlettség 

13. Pénzügyi alapismeretek 

14. Együttműködés az országok között 

IV. Afrika és Amerika földrajza 

15. Afrika domborzata 

16. Afrika éghajlata és vízrajza 

17. Afrika népessége 

18. Afrika mezőgazdasága 

19. Egyiptom 

20. Dél-afrikai Köztársaság 

21. Nigéria 

22. Amerika domborzata 

23. Amerika éghajlatai és vízrajza 

24. Amerika társadalomföldrajza 

25. Az USA gazdasága 

26. Latin-Amerika 

27. Brazília 

V-VI. Ázsia és Ausztrália földrajza 

28. Ázsia domborzata 

29. Ázsia éghajlata és vízrajza 

30. Ázsia népessége és települései 

31. Ázsia kultúrája, vallásai 

32. Japán 

33. Kína 

34. India 

35. Kis-tigrisek 

36. 2. hullámos országok 

37. Perzsa-öböl térsége 

38. Törökország 

39. Ausztrália 

VII. Európa általános földrajza 

40. Európa természetföldrajza 

41. Az EU kialakulása 



180 

 

42. Az EU mezőgazdasága 

43. Az EU ipara 

VIII. Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 

44. Észak-Európa országai 

45. Olaszország 

46. Spanyolország 

47. Portugália 

48. Görögország 

Osztályozó vizsga témakörei – Földrajz 8. 

 
I. Atlanti-Európa és Kelet-Közép-Európa 

          1. Benelux-államok 

          2. Nagy-Britannia 

          3. Franciaország 

          4. Németország 

 5. Svájc 

 6. Lengyelország 

          7. Csehország 

 8. Oroszország 

II. A Kárpát-medence és a hazánkkal szomszédos országok földrajza 

 9. A Kárpát-medence természetföldrajza 

 10. A Kárpát-medence nagytájai 

 11. A Kárpát-medence, mint társadalmi-gazdasági egység 

 12. Ausztria 

 13. Szlovénia 

 14. Horvátország 

 15. Szerbia 

 16. Románia 

 17. Ukrajna 

 18. Szlovákia 

III. Magyarország természetföldrajza 

 19. Magyarország földrajzi helyzete 

 20. Magyarország földtörténete 

 21. Ásványkincseink, energiahordozóink 

 22. Magyarország éghajlata 

          23. Magyarország felszíni és felszín alatti vizei 

 24. Magyarország talajai 

 25. Az Alföld 

          26. Kisalföld 

          27. Alpokalja 

 28. Dunántúli-dombság 

 29. Dunántúli-középhegység 

 30. Északi-középhegység 

IV. Magyarország társadalomföldrajza 

 31. Magyarok a Kárpát-medencében, a magyarság földrajzi elhelyezkedése 

 32. Magyarország népesedési viszonyai 

 33. Foglalkozási szerkezet, belső vándormozgalom 

 34. Magyarország településhálózata 

 35. Falusi településeink 

 36. Urbanizáció, városaink 
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 37. Magyarország ipara 

 38. Magyarország energiagazdasága 

 39. Kohászat és fémipar 

 40. Vegyipar és gépipar 

 41. Építőanyag-ipar, könnyűipar 

 42. A magyar mezőgazdaság földrajzi és társadalmi adottságai 

 43. Gabonatermelés, ipari növények 

 44. Zöldség- és gyümölcstermesztés 

 45. Állattenyésztés 

 46. Magyarország közlekedése 

 47. Hazánk idegenforgalma, idegenforgalmi körzetek 

 

Osztályozó vizsga témakörei – Földrajz 9. 

 
I. A Föld kozmikus környezete és a földi tér ábrázolása 

1. A csillagászat története 

2. A Föld a Világegyetemben 

3. A Nap és a Hold 

4. A Föld mint égitest 

5. Időszámítás 

6. A Naprendszer bolygói 

7. Űrkutatás, távérzékelés és térinformatika 

8. Tájékozódás a földi térben, helymeghatározás 

9. A térkép 

II. A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

10. A Föld belső szerkezete 

11. Kőzetlemezek – lemeztektonika 

12. Kőzetlemezek – vulkáni tevékenység 

13. Kőzetlemezek – földrengések 

14. Kőzetlemezek – hegységképződés 

15. A külső és belső erők párharca 

16. A kőzetek kialakulása, csoportosítása 

17. Az ásványkincsek és az energiahordozók képződése 

18. Földtörténet 

19. A földrészek szerkezete 

20. A földrészek domborzata 

21. A talaj 

III. A légkör földrajza 

22. A légkör anyaga és szerkezete 

23. A levegő felmelegedése 

24. Időjárási – éghajlati elemek: hőmérséklet és szél 

25. Ciklonok, anticiklonok 

26. Az általános légkörzés, a monszun szélrendszer 

27. Időjárási – éghajlati elemek: nedvességtartalom, csapadék 

28. A szél felszínformálása 

29. Légszennyezés 

IV. A vízburok földrajza 

30. A vízburok 

31. A tengervíz mozgásai 

32. Felszínformálás a tengerpartokon 
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33. A felszín alatti vizek, a karsztosodás 

34. A felszíni vizek: folyók 

35. A folyók felszínformálása 

36. A felszíni vizek: tavak 

37. A jég felszínformálása 

38. Vízgazdálkodás, vízszennyezés 

V. A földrajzi övezetesség 

39. A szoláris és a földrajzi övezetesség 

40. A forró övezet 

41. A mérsékelt övezet 

42. A hideg övezet 

43. A függőleges övezetesség 

VI. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

44. A világnépesség növekedése, tényezői 

45. A népesség eloszlása, népsűrűség számítások 

46. A népesség összetétele 

47. A települések típusai 

    48. Városodás és városiasodás 

 

Osztályozó vizsga témakörei – Földrajz 10. 

 
I. A világgazdaság jellemző folyamatai 

1. Az állam és a piacgazdaság 

2. A globális világgazdaság 

3. A gazdasági fejlettség mutatói 

4. A nemzetközi kereskedelem 

5. A regionális gazdasági integrációk 

6. A transznacionális vállalatok 

7. A pénz és a pénzforgalmazás 

8. A nemzetközi tőkeáramlások 

9. Az adósságválság 

10. Az ENSZ, a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank 

11. A gazdasági és a foglalkozási szerkezet 

12. A mezőgazdasági termelés 

13. Az ipari termelés 

14. A szolgáltatási szféra és az infrastruktúra 

15. A közlekedés 

16. A világgazdaság földrajzi szerkezete 

II. Magyarország 

17. Természeti erőforrásaink 

18. A népesség összetétele 

19. Népesedési viszonyok 

20. Településeink 

21. Gazdasági átalakulás 

22. Külgazdasági kapcsolataink 

23. Régióink gazdasága: Közép-Magyarország és Budapest, Nyugat-Dunántúl, Közép- 

      Dunántúl és Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld 

III. Európa 

24. Az EU története 

25. Regionális különbségek az EU-ban 
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26. Benelux-államok 

27. Nagy-Britannia 

28. Franciaország 

29. Észak-Európa országai 

30. Németország 

31. Svájc és Ausztria 

32. Lengyelország 

33. Csehország és Szlovákia 

34. Románia 

35. Oroszország 

IV. Európán kívüli kontinensek országai 

36. Az USA gazdasága 

37. Latin-Amerika 

38. Brazília 

39. Japán 

40. Délkelet-Ázsia 

41. Kína 

42. India 

43. Közel-Kelet 

44. Törökország 

45. Afrika 

46. Dél-afrikai Köztársaság 

IV. Napjaink globális problémái 

47. Népességrobbanás 

48. Urbanizációs válság 

49. Az emberiség élelmezési problémái 

50. A zöld forradalom 

51. A Föld természeti erőforrásai 

52. Energiaválság 

53. Geoszférák környezeti problémái 

    54. Fenntartható fejlődés 

 

 

KÉMIA 

Osztályozó vizsga témakörei 

7. osztály 

 

I. A kémia tárgya, kémiai kísérletek 

 A kémia tárgya és jelentősége 

 Kémiai kísérletek 

 Laboratóriumi eszközök, vegyszerek 

II. A részecskék szerkezete és tulajdonságai, vegyülettípusok 

 Részecskeszemlélet a kémiában 

 Elemek, vegyületek 

 Molekulák 

 Halmazállapotok és a kapcsolódó fizikai változások 
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 Kémiai változások (kémiai reakciók) 

 Hőtermelő és hőelnyelő változások 

 Az anyagmegmaradás törvénye 

 Elegyek és összetételük 

 Oldatok 

 Keverékek komponenseinek szétválasztása 

 

III. Részecskék, halmazok, változások, keverékek 

 Az atom felépítése 

 A periódusos rendszer 

 Az anyagmennyiség 

 Egyszerű ionok képződése 

 Kovalens kötés 

 Fémes kötés 

IV. A kémiai reakciók típusai 

 Egyesülés 

 Bomlás 

 Gyors égés, lassú égés, oxidáció, redukció 

 Oldatok kémhatása, savak, lúgok 

 Közömbösítési reakció, sók képződése 

 A kémiai reakciók egy általános sémája 

 

 

8. osztály 

 

I. Élelmiszerek és az egészséges életmód 

- Szerves vegyületek 

- Szénhidrátok 

- Fehérjék 

- Zsírok, olajok 

- Alkoholok és szerves savak 

- Az egészséges táplálkozás 

- Szenvedélybetegségek 

 

II. Kémia a természetben 

- Hidrogén 

- Légköri gázok 

- Levegőszennyezés 

- Vizek 

- Vízszennyezés 

- Ásványok, ércek 

 

III. Kémia az iparban 

- Vas- és acélgyártás 

- Alumíniumgyártás 

- Üvegipar 

- Papírgyártás 

- Műanyagipar 

- Energiaforrások kémiai szemmel 
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- Mész 

- Gipsz és cement 

 

IV. Kémia a háztartásban 

- Savak, lúgok és sók biztonságos használata 

- Savak, lúgok, sók 

- Fertőtlenítő- és fehérítőszerek 

- Mosószerek, szappanok, a vizek keménysége 

- Csomagolóanyagok és hulladékok kezelése 

- Réz és nemesfémek 

- Permetezés, műtrágyák 

- Az energia kémiai tárolása 

 

 

9. osztály 

I. A kémia és az atomok világa 

- A kémia mint természettudomány 

- Az atomok és belső szerkezetük. 

- A periódusos rendszer és az anyagmennyiség 

II. Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 

- Halmazok 

- Ionos kötés és ionrács 

- Fémes kötés és fémrács 

- Kovalens kötés és atomrács 

- Molekulák 

- Másodrendű kötések és a molekularács 

- Összetett ionok 

III. Anyagi rendszerek 

 

- Az anyagi rendszerek és csoportosításuk 

- Halmazállapotok és halmazállapot-változások 

- Gázok és gázelegyek 

- Folyadékok, oldatok 

- Szilárd anyagok 

- Kolloid rendszerek 

IV. Kémiai reakciók és reakciótípusok 

 

- A kémiai reakciók feltételei és a kémiai egyenlet 

- A kémiai reakciók energiaviszonyai 

- A reakciósebesség 

- Kémiai egyensúly 

- Sav-bázis reakciók 

- Oxidáció és redukció 

V. Elektrokémia 

 

- A redoxireakciók iránya 

- Galvánelem 

- Elektrolízis 
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VI. A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik 

- A szervetlen kémia tárgya 

- Hidrogén 

- Nemesgázok 

- Halogének és vegyületei 

 

 V.       Az oxigéncsoport és elemei vegyületei 

 

- Oxigén,ózon, víz, hidrogén-peroxid 

- Kén, kén-hidrogén,kén-dioxid, kénessav, kén-trioxid, kénsav 

VI.        A nitrogéncsoport és elemei vegyületei 

 

- Nitrogén, ammónia, nitrogén-oxidok, salétromsav 

- Foszfor, foszfor- pentaoxid, foszforsav 

 

10. osztály 

 

 

I.  A széncsoport és elemei szervetlen vegyületei 

- Szén és szervetlen vegyületei 

- Szilícium és vegyületei 

II.  A fémek és vegyületeik 

- Alkálifémek 

- Alkáliföldfémek  

- Alumínium 

- Ón és ólom  

- Vascsoport, króm és mangán 

- Félnemes és nemesfémek és vegyületeik 

- Cink, kadmium, higany 

III.  A szénhidrogének és halogénezett származékaik 

- Bevezetés a szerves kémiába 

- A telített szénhidrogének 

- Az alkének (olefinek) 

- A diének és a poliének 

- Az acetilén 

- Az aromás szénhidrogének 

- A halogéntartalmú szénhidrogének 

IV.  Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 

- Az alkoholok 

- A fenolok 

- Az éterek 

- Az oxovegyületek 

- A karbonsavak és sóik 

- A karbonsavak és sóik 

- A felületaktív anyagok, tisztítószerek 

- A szénhidrátok 

V.  A nitrogéntartalmú szerves vegyületek  

- Az aminok 
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- Az amidok 

- A nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 

- Az aminosavak 

- Peptidek, fehérjék 

- A nukleotidok és a nukleinsavak 

 

 

INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA 

7. évfolyam 

1. Az informatikai eszközök használata 

 Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

 Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata 

 Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és 

szoftvereszköz kiválasztása 

2. Alkalmazói ismeretek 

 Szöveges, rajzos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

 Információk publikálásának különböző módjai az interneten 

 Előadások, bemutatók készítése 

4. Infokommunikáció 

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 

 Összetett keresések űrlapok segítségével 

 Hatékony, céltudatos információszerzés 

 Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgálata, szelektálása 

 Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 

 A kommunikációs modell megismerése 

 A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között 

4.3. Médiainformatika  

 A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése, alkalmazásuk a 

megismerési folyamatban 

5. Az információs társadalom 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

 Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való visszaélések, veszélyek és 

következmények megismerése, azok kivédése, a védekezés módszereinek és 

szempontjainak megismerése 

 Az információ hitelessége és ellenőrzési lehetőségeinek megismerése 

 Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései 

 Az információforrások etikus felhasználásának megismerése 

 Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásának megismerése 
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5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

 Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése 

8.évfolyam 

2. Alkalmazói ismeretek 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

 Összetett dokumentum készítése 

 Táblázatkészítés szövegszerkesztővel 

 Digitális képek alakítása, formázása 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

 Táblázatkezelés 

 Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai 

 Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, módszerek 

 Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása 

 A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megismerése 

 Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában 

 A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési problémák megoldása 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 

 Adott feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása 

 A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata 

 Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése 

 Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása fejlesztőrendszerrel. 

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése 

 Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a paramétermódosítás hatásainak 

megfigyelése 

6. Könyvtári informatika 

 Könyvtártípusok, funkcionális terek 

 Könyvtári szolgáltatások 

 Információkeresés 

 Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

 Forráskiválasztás 

 Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás
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9. évfolyam 

1. Az informatikai eszközök használata 

 A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alapjai 

 Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

 Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása 

 Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

2. Alkalmazói ismeretek 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

 Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

 Körlevél 

 Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű kiválasztása 

 Hangszerkesztés 

 Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása 

 A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex alkalmazása 

 Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékenység tervezése 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 

 Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása 

számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése 

 A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, megtervezése, 

értelmezése 

 Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. Adatmodellezés, 

egyszerű modellek megismerése 

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése 

 Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűségek 

megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenységekre 

4. Infokommunikáció 

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 

 Önálló információszerzés 

 Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció megismerése 

 A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 

 Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése 

 Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata 

4.3. Médiainformatika 

 A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségek, 

azok felhasználása a megismerési folyamatban 
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10. évfolyam 

2. Alkalmazói ismeretek 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

 Problémamegoldás táblázatkezelővel 

 Statisztikai számítások 

 Adatkezelés táblázatkezelővel 

 Térinformatikai alapismeretek 

 Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

5. Az információs társadalom 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

 Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési technikáival való 

megismerkedés 

 Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése 

 Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, 

egészségre gyakorolt hatásának megismerése 

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

 Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak 

feltérképezése 

 A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

6. Könyvtári informatika 

 Könyvtártípusok, információs intézmények 

 Könyvtári szolgáltatások 

 Információkeresés 

 Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

 Forráskiválasztás 

 Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
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Osztályozó vizsga témakörei – Technika, életvitel és gyakorlat 7. 

 
I. A háztartás és a közszolgáltatások 

1. A lakás elektromos hálózata 

2. Elektromos készülékek a lakásban 

3. Vízellátás 

4. A lakás vízvezeték-hálózata 

5. Tüzelőberendezések, fűtőanyagok 

6. A fűtés 

7. Hűtés, szellőzés 

8. Háztartási hulladékok 

9. A háztartási hulladékok kezelése 

10. A háztartási közszolgáltatások díja 

II. Közlekedés  

11. Közlekedés kerékpárral 

12. Kerékpáros a forgalomban 

13. Kerékpáros a természetben 

14. Útvonaltervezés 

15. A gépkocsi felépítése 

16. Korszerű szárazföldi közlekedés 

III. Munkakörnyezetünk megismerése 

17. A gazdasági élet szereplői 

18. Termelés és fogyasztás 

19. Munka és munkahelyek 

20. Foglakozások jellemzői 

21. Munkakörnyezetek 

IV. Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés  

22. A család gazdálkodása, megélhetése 

23. Vállalkozási ismeretek 

24. A tanulási pálya szakaszai 

25. Szakmák és munkák 

26. Pályaválasztás 

27. Munkavállalás 
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Testnevelés osztályozó vizsga témakörei 7. osztály 

Természetes és nem természetes mozgásformák 

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. 

Mozgások zárt rendben, alakzatváltozások 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, szerek, kéziszerek 

felhasználásával, játékos feladatokkal, versengésekkel összekötve. Játékos és 

szabadgyakorlati alapformájú szabad-, társas-, szer-, és kéziszer-gyakorlatok (pad, bordásfal, 

labda, karika, ugrókötél stb.) Nyújtó-, lazító hatású állóképességet fejlesztő legalább 4 

gyakorlatelemet tartalmazó szabadgyakorlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és levezető 

gyakorlatok egyénileg, párban társakkal végrehajtva. Egyszerű légző és relaxációs 

gyakorlatok. A testtartást javító, ízületek mozgékonyságát, a törzs erejét növelő  gimnasztikai 

gyakorlatok 

Legalább két labdajáték választása kötelező 

Bemelegítés labdával 

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés; cselezés induláskor és futás 

közben. 

Labdás technikai gyakorlatok: Ügyességi gyakorlatok labdával, , Labdavezetés: félaktív 

védővel szemben játékos formában; cselezés. 

Taktikai gyakorlatok 

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó védése. Labdavezető 

játékos védése. 

Játékelemek alkalmazása: 1:1; 2:1; elleni játék, 3 .2 elleni játék. 

Képességfejlesztés 

 

Kézilabdázás 

Alapmozgás, indulás, megállás, irányváltoztatások, cseles, megtévesztő mozgások, fordulatok 

labda nélkül. Lábmunka csiszolása, indulócselek, ütközések, esések-tompítások. 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények között 

irányváltoztatással, ritmusváltoztatással. Önszöktetés. Labdás cselek: indulási-átadási lövő 

cselek. 

 

Átadások: test előtti átadások, test mögötti átadások, oldalról jövő labda elkapása. 

Kapura lövések: lendületszerzésből, felugrásból, átlövés felugrásból, bedőléssel, bevetődéssel 

védővel szemben  

Taktika: Egyéni taktika - betörések egyénileg labdával és labda nélkül. Kitámadás, halászás, 

szerelés, elzárás. Védőtől való elszakadás, melléállásos elzárás, gyors indítások. Lerohanásos 

támadások rendezetlen védelemmel szemben. Ötletjáték. 

Csapatrész és csapattaktika: 1:1,2:1,, 2:2, 3:2, 3:3 elleni játék. Védekezés emberfogással.  

 

Labdarúgás 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és belső csüddel, 

különböző alakzatokban. Labdahúzogatás, -görgetés haladás közben, fordulatokkal. Átadások, 

passzolások mindkét lábbal haladás közben. 
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Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. 

Labdalevétel: talppal, belsővel, külső csüddel, combbal, mellel. 

Levegőből érkező labda levétele belsővel. Labda toppolása. 

Rúgások: belő-, teljes-, külső csüddel állított labdával, különböző irányból érkező labdával. 

Dekázás: haladással, irányváltoztatással. 

Fejelés: előre, oldalra, különböző irányból érkező labdával, felugrásból. 

Cselezés: testcsel, labda elhúzása oldalra labdavezetésből, labdaátvétel testcsellel. Átadócsel, 

rúgócsel, rálépés, hátrahúzás. 

Helyezkedés a támadó és a kapu közé. Partdobás. 

Taktikai gyakorlatok: Gyors támadásba rendeződés és visszarendeződés. Poszt vagy udvaros 

gyakorlás. Helyezkedés. Emberfogás poszt szerint. Támadásban a védőtől való elszakadás, 

üres helyre helyezkedés.  Egyből játék, 4:2 elleni játék. 

 

Röplabda 

Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek tökéletesítése: alkar -, kosárérintés-, felső 

ütőérintés és alsó egyenes nyitás gyakorlása egyéni, páros és csoportos gyakorlatokban. 

Feladás-leütés: az egyenes leütés gyakorlása pontosan feladott labdából. 

Feladás-leütés-sáncolás: csoportokban szerepcserével. 

Az alapérintések folyamatos tökéletesítése és a játék eredményességének javítása testnevelési 

játékok, játékos feladatok alkalmazásával. 2:2,3:3 elleni játék 

Versengések egyénileg, párokban különböző érintésekkel. 

 

Torna (talajtorna, szertorna) 

 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támlázások előre, hátra, oldalra, mellső-, hátsó fekvőtámaszban haladással is. Mellső és mély 

fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás. Akadályok leküzdése támaszban. Gurulóátfordulások 

előre, hátra különböző kiinduló helyzetekből különböző befejező helyzetekbe. 

Gurulóátfordulások sorozatban. 

Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző kartartásokkal és lábmozgással. Mellső 

mérlegállás. 

Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és anélkül is. Fellendülés futólagos 

kézállásba, gurulás előre. Repülő gurulóátfordulás néhány lépésből nekifutással (fiúknak). 

Kézen átfordulások oldalra mindkét irányba nyújtott testtel megközelítően. 

Összefüggő talajgyakorlat. 

 

Ugrószekrény széltében  

(lányoknak 3-4, fiúknak4-5részen): guggoló átugrás, felguggolás, leterpesztés, 

gurulóátfordulás a szekrényen talajról elrugaszkodással. 

Függésgyakorlatok: Akadályok leküzdése függésfeladatokkal. Mászás kötélen, rúdon. 

Függeszkedési kísérletek bordásfalon jobbra-balra, lefelé-fölfelé. Vándormászás. 

Függeszkedési kísérletek (fiúknak). 

 

Atlétika 

Futások, rajtok 

A korábban tanultak gyakorlása: álló-, térdelőrajt. 

Térdelőrajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-es távon. Repülő és 

fokozó futások. gyorsfutások játékosan és versenyszerűen. Iramfutás, tempófutás a táv 

fokozatos emelésével.  
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Szökdelések, ugrások 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat fel-, és elugrások. Helyből távolugrás. 

Távolugrás guggoló és lépő technikával, a nekifutás, az elugrás és a talajfogás gyakorlása.  

Magasugrás átlépő technikával. A nekifutás és az elugrás iskolázása. 

 

Dobások 

Dobóiskola: hajítások, lökések különböző kiinduló helyzetekből tömött labdával, célba is. 

Kislabdahajítás helyből, nekifutással, hármas lépésritmusból. 

Vetőmozdulat füles labdával: negyed és egész fordulattal. 

. 
 

Önvédelem, önvédelmi fogások 

 

Szabadulás fojtásfogásból. felső egykezes kalapácsütés, egyenes ütés és köríves ütés védése, 

hárítása. Egyenes rúgás hárítása. Védés után a tanult dobástechnikák alkalmazása.(pl. oldalra 

kitéréssel, majd külső horogdobás) 

 

Grundbirkózás 

Emelések és védésük. mellső, hátsó és oldalemelések. 

A grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú társsal. 
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Testnevelés osztályozó vizsga témakörei 8. osztály 

Természetes és nem természetes mozgásformák 

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. 

Mozgások zárt rendben, alakzatváltozások 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, szerek, kéziszerek 

felhasználásával, játékos feladatokkal, versengésekkel összekötve. Játékos és 

szabadgyakorlati alapformájú szabad-, társas-, szer-, és kéziszer-gyakorlatok (pad, bordásfal, 

labda, karika, ugrókötél stb.) Nyújtó-, lazító hatású állóképességet fejlesztő legalább 4 

gyakorlatelemet tartalmazó szabadgyakorlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és levezető 

gyakorlatok egyénileg, párban társakkal végrehajtva. Egyszerű légző és relaxációs 

gyakorlatok. A testtartást javító, ízületek mozgékonyságát, a törzs erejét növelő gimnasztikai 

gyakorlatok 

Legalább két labdajáték választása kötelező 

Bemelegítés labdával 

Kosárlabdázás 

Kosárlabdázás 

Az előző években tanultak bővítése:  

Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés futás közben. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdavezetés, labdavezetés aktív védővel szemben, 

megindulás-megállás, sarkazás. 

Kosárra dobások fektetett dobás labdavezetésből; kapott labdával. Közép és távoli dobások 

helyből. 

Átadások, átvételek különböző irányokba, távolságra, helyben, mozgás közben. Kétkezes 

mellső-, felső-, pattintott átadás. 

Páros lefutások; hármas-nyolcas mögéfutás; Gyors indítás párokban. Bejátszás befutó párnak. 

Taktikai gyakorlatok: 

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó védése. Labdavezető 

játékos védése; védekezés a labdavezetést befejező, labdát vezető támadójátékossal szemben. 

Játékelemek alkalmazása: 1:1; 2:1 elleni játék félaktív és aktív védővel szemben. 

Létszámfölényes játék: 2:1; 3:2 elleni játék. 

 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, irányváltoztatások, cseles, 

megtévesztő mozgások, fordulatok, labda nélkül. Lábmunka csiszolása. Indulócselek, le-, és 

visszaforgások. Ütközések. Sáncolás helyben, mozgással talajról felugorva. Résekre helyezkedés. 

Esések, tompítások. 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények között, irány és 

ritmusváltoztatással. Önszöktetés. Labdás cselek: indulási és átadási cselek. Átadások: test előtt, 

oldalról és hátulról érkező labda elkapása, test mögötti átadások. Kapura lövések: 

lendületszerzésből, felugrásból, passzív, félaktív és aktív védővel szemben. Átlövés felugrással is.  

Kapura lövések: cselezés után. Kapura lövés bedőléssel, bevetődéssel. Ejtés. 

 

 

Labdarúgás 
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Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és belső csüddel, 

különböző alakzatokban. Labdahúzogatás haladás közben, görgetések, fordulatokkal. 

Átadások, átvételek mindkét lábbal. Átadások mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, 

irányváltoztatással. Átvételek ívelt labdával. 

Labdalevétel: talppal, csüddel, belsővel, combbal, mellel. Labda toppolás. Rúgások: belső-, 

külső-, teljes csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással megegyező irányból, oldalról és 

szemből érkező labdával, különböző irányból érkező labdával. 

 Dekázás: haladással, irányváltoztatással, csoportosan csak lábbal, csak fejjel. Fejelés: előre, 

oldalra, különböző irányból érkező labdával. Fejelés felugrással. Cselezés: testcsel, labda 

elhúzása oldalra, labdaátvétel testcsellel.  

Taktikai gyakorlatok: gyors támadásba felfejlődés, visszarendeződés. Poszt vagy udvaros 

gyakorlás. Helyezkedés. Emberfogás poszt szerint. Támadásból védőtől való elszakadás, üres 

helyre helyezkedés. Váltás védelemben. A támadás súlypontjának változtatása rövid és hosszú 

átadásokkal. Egyből játék. 4:2 elleni játék. 

 

Röplabda 

Labdás technikai gyakorlatok a tanult játékelemek tökéletesítése: Alkar-, kosárérintés, felső 

ütőérintés, alsó egyenes nyitás egyéni, páros és csoportos gyakorlatokban. 

Kosárérintés változatai: Kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen elpattanó labdával, 

földre tett karikába, kosárba, különböző magasságú zsinórok fölött. 

Felső egyenes nyitás: egyénileg fallal szemben; párokban zsinór, háló felett. 

Nyitás a zsinórtól növekvő távolságra és különböző nagyságú célterületekre. az alapvonal 

különböző pontjairól. 

Felső egyenes nyitás-fogadás: alkarérintéssel történő nyitásfogadás gyakorlása csoportokban, 

forgással. 

Egyenes leütés: gyakorlása először zsinór és háló nélkül, majd zsinór és háló felett. 

Feladás-leütés: gyakorlása pontosan feladott labdából. 

Egyéni sáncolás: a sáncolás mozgássorozatának folyamatos végrehajtása egyénileg falnál, 

zsinór, háló felett. 

Feladás, leütés, sáncolás: csoportokban szerepcserével. 

Taktikai gyakorlatok: támadási alapformák. Helyezkedés támadásnál. Az ütés és a sáncolás 

fedezése. 

 

Torna (talajtorna, szertorna) 

 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások: 

Támlázások előre, hátra, oldalra, mellső-hátsó fekvőtámaszban haladással is. 

Mellső és mély fekvőtámaszban karhajlítás-, nyújtás. Akadályok leküzdése 

támaszfeladatokkal. Gurulóátfordulások előre, hátra különböző kiindulási helyzetekből 

különböző befejező helyzetekbe. 

Gurulóátfordulások sorozatban is. Fejállás különböző kiindulási helyzetekből különböző 

lábtartásokkal és lábmozgással. Mellső mérlegállás. Fellendülés kézállásba bordásfalnál 

segítséggel és segítség nélkül. Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre. Repülő 

gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak). Kézen átfordulás oldalra mindkét 

irányba közelítően nyújtott testtel. 

Összefüggő talajgyakorlat. 

Csúsztatás nyújtott ülésből hasonfekvésbe, és vissza (lányoknak). Vetődés mellső 

fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúknak). 

Ugrószekrény széltében  
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Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúknak). Ugrószekrény széltében (lányoknak 

3-4 rész, fiúknak 4-5 rész): gurulóátfordulás a szekrényen talajról elrugaszkodással; felugrás, 

leterpesztés 

 

Atlétika 

Futások, rajtok 

A korábban tanult rajttechnikák (álló-, térdelő rajt) gyakorlása. 

Térdelőrajt rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal,  

15-20 m-es távon. Repülő és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és versenyszerűen 30-60 

m-es távon. Iramfutás, tempófutás, a táv fokozatos növelésével. Futás feladatokkal, 

akadályokkal, átfutás akadályok felett. Futóiskolai feladatok. 

Szökdelések, ugrások 

Szökdelő, ugróiskolai feladatok. Sorozat el-, és felugrások. Helyből távolugrás. Távolugrás 

guggoló-, vagy lépő technikával. A nekifutás, az elugrás és a talajérés iskolázása (elugró sáv). 

Magasugrás átlépő és guruló technikával. A nekifutás és a felugrás iskolázása. 

 

Dobóiskolai gyakorlatok 

Dobások, lökések különböző kiinduló helyzetekből tömött- és füles labdával, célba is. Vetés 

füles labdával: egy és két kézzel mindkét oldalra. 

Kislabdahajítás célba, helyből, nekifutással hármas és ötös lépésritmusból. Súlylökés helyből, 

becsúszással (jobb és bal kézzel is). Vetések negyed és egész fordulattal. 

. 
 

Önvédelem, önvédelmi fogások 

 

Szabadulás fojtásfogásból. Felső egyenes kalapácsütés, egyenes ütés és köríves ütés védése, 

hárítása. Egyenes rúgás hárítása. Védés után a tanult dobástechnikák alkalmazása (pl. egyenes 

ütés hárítása oldalra kitéréssel, majd nagy külső horogdobás). 

 

Grundbirkózás 

Emelések és védésük. Mellső, hátsó és oldalemelések különböző fogásokkal: (derékfogásból, 

hónaljfogásból, karlezárással, karfelütéssel, stb.) Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos 

súlyú partnerrel. 
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Testnevelés osztályozó vizsga témakörei 9. osztály 

Legalább két labdajáték választása kötelező 

Bemelegítés labdával 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Fokozódó lendülettel, magasságban, távolságban biztonságosabban végrehajtott technikai 

elemek. 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, magasabbra-távolabbra, 

csökkenő hibaszázalékkal. 

Labdával: alaphelyzetek, alapmozgások, támadó-, ill. védő játékos esetén. Labdakezelési 

gyakorlatok: 1-2 kézzel. 

Átadások talajról és felugrásból cselezés után. Induló-, és átadócsel mindkét oldalra.  

Kapura lövések. 

Labdarúgás 

Technikai elemek alkalmazása növekvő eredményességgel, együttműködéssel. 

Fokozó kitartással, lendületben variációkkal, csökkenő hibaszázalékkal. 

Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani 

alakzatokban. 

Rövid és hosszú átadások talajon vagy levegőben. Induló-, futó-, átadási és lövő cselek 

védővel szemben. 

Fejelések társnak vagy kapura. 

Röplabda 

Technikai feladatok optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pontossággal 

folyamatosságban, csökkenő hibaszázalékkal. 

A labdához igazodást, mélységlátást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott vagy falra játszott 

labdával.  

Célba ütések és érintő továbbítások mozdulatlan társhoz. 

A sáncolás technikája egyénileg és párban. 

Torna – iskolai sporttorna: 

Akrobatikus gyakorlatok-talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek: gurulóátfordulások különböző irányokba, tarkóbillenés, 

fejenátfordulás , cigánykerék,  

vetődések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az 

alapformában differenciáltan variációkban. Az esztétikus és harmonikus előadásmód 

(feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 

Szertorna 

Szertorna fiúk számára: 

Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, lebegőtámasz, 

lebegő felkartámasz, felkarfüggés, alaplendület támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, 

támlázás, fellendülés előre beterpesztéssel támasz-ülőtartásba, kanyarlati leugrás. 

Szertorna lányok számára 
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Gerenda: állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mérlegek, guggoló-

támaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés 

fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás-

cserék, homorított leugrás, terpesz csukaleugrás. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrény 

Felguggolások, homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek, guggoló átugrások, 

terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

Atlétika 

Futások, rajtok 

A sportági technika 

Futások 30-60 méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és hosszú sprint 

számokban. 

Ugrások 

A sportági technika 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó-, és a lendítő láb, a kar megfelelő mozgásának összehangolása. A lépő 

távolugró technika végrehajtása, aktív talajfogással. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépés es íves nekifutással. 

Dobások 

A sportági technika 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal. 

Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmussal. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval vagy medicinlabdával. 
 

Önvédelmi és küzdő sportok 

Grundbirkózás 

Fogások, kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások, cselekvésbiztos végrehajtása. Az 

egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, kiemelések állásból, térdelésből, 

földharcban. 
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Testnevelés osztályozó vizsga témakörei 10. osztály 

Sportjátékok 

Két kötelezően választott labdajáték 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek: fokozódó lendületben, magasságban, távolságban csökkenő 

hibaszázalékkal végrehajtott technikai elemek. 

 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, magasabban és távolabbra, 

csökkenő hibaszázalékkal. 

Labdával: alaphelyzetek, alapmozgások, támadó. ill. védő játékos esetén. Labdakezelési 

gyakorlatok. 

Átadások talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok 

alkalmazása mindkét oldalra. Kapura lövések mindkét oldalról, bevetődésből. 

 

Labdarúgás 

Technikai elemek fokozódó kitartással, variációkban, lendületben, magasságban, távolságban, 

csökkenő hibaszázalékkal. 

Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakzatokban. 

Rövid és hosszú átadások talajon vagy levegőben. Átadások, átvételek mélységi-, szélességi 

játékhelyzetek kialakításával. Induló-, futó-, átadási és lövő cselek védővel szemben. 

fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura. 

 

Röplabda 

Technikai elemek végrehajtása optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pontossággal, 

folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal. 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott vagy falra 

feljátszott labdával. Gurulások, vetődések. Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan 

majd mozgó céltárgyra, vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban. 

Torna-iskolai sporttorna 

Akrobatikus gyakorlatok-talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, 

mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek: gurulóátfordulások különböző irányokba, tarkóbillenés, 

fejenátfordulás, cigánykerék mindkét irányba, vetődések átguggolások, átterpesztések, 

lábkörzések, dőlések, felállások, alapformában és differenciáltan variációkban. 

Esztétikus és harmonikus előadásmód: feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása. 

Szertorna 

Szertorna fiúk számára 

 

Korlát  -terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz,hajlított támasz, oldaltámaszok, lebegő-

felkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek, támaszban, felkarfüggésben, beterpesztések, 

terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás 

beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 

 

 

Szertorna lányok számára 
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Gerenda – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mérlegek, 

guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés 

fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban.  

Szökdelések, lábtartáscserék, felugrás egyik láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, 

terpesz csukaleugrás. 

Szertorna-szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Felguggolások-homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek, guggoló átugrások, 

terpeszátugrás, lebegőtámasz. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Futások, rajtok 

A sportági technika 

Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása rövid és hosszú sprintszámokban. 

Ugrások 

A sportági technika 

Az ugrás előtti három, lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb, a lendítő láb és a kar mozgásának összehangolása. 

A lépő távolugró technika végrehajtása aktív leérkezéssel. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses íves nekifutással. 

Dobások 

A sportági technika 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és dobó mozdulattal. 

Hajítás nekifutással öt lépés dobóritmusban. 

A háttal felállás technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból, súlygolyóval, medicinlabdával. 

Az egy és kétkezes vetések technikái. 

Önvédelem és küzdősportok 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító, lenyomó-emelő gyakorlatok, esések-zuhanások. 

Grundbirkózás 

Az egyensúlyhelyzetek kihasználása: mögé kerülések, kiemelések, állásból, térdelésből, 

földharcban. 

Testnevelés osztályozó vizsga témakörei 11. osztály 

Legalább két labdajáték választása kötelező 

Bemelegítés labdával 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Új variációk a már tanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe ágyazottan: cselezések, 

ritmusváltás, biztonságos labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző 

testhelyzetekben, támadó-, védő láb-, és karmozgások, összetettebb átadások, kötetlen átadási 

formák, lepattanó labda megszerzése, ebből indulás, átadás, kosárra dobás. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezési formák: területvédelem, emberfogásos védekezés, gyakorlása és önálló 

alkalmazása 
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Kézilabdázás 

A technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása. 

Variációk a tanult technikákkal kisebb taktikai egységbe ágyazottan. 

A taktikát előkészítő futó- fogójátékok, test-test elleni küzdelem. 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása rövidebb akciók 

befejezéseként, kapusmozgások átismétlése. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből illetve hátrányból támadások. 

Labdarúgás 

A technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása. 

Pozícióváltások szélességben és mélységben zavaró ellenféllel szemben is. 

Felívelés, beadások, letámadás, visszatámadás. Pontos szerelések, cselezések gyakorlása. 

változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazása, a labda céltudatos irányítása. 

Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott labdából. Szögletrúgás, bedobás, 

büntetőrúgások különböző távolságról 

 

Röplabda 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonsága, a labda tudatos és pontos helyezésének gyakorlása, a hibaszázalék 

csökkentése az élvezhető folyamatos játék elérése érdekében. 

tanult támadási technikák gyakorlása, felső egyenes nyitás elsajátítása helyes technikával, 

talajról. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és erejű labdákkal, technikai 

kombinációkkal. 

A feladás technikájának gyakorlása alkar és kosárérintéssel egyaránt. 

A sáncolás gyakorlása, elsajátítása. Labdamentések továbbfejlesztése. 

Torna – iskolai sporttorna: 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

Az aktív és passzív izomnyújtás. 

Kéziszerek: thera band, gyógylabda, homokzsák stb. alkalmazása 8-16 ütemű gimnasztikai 

gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok 

kiválasztásával, gyakorlatsorok összeállítása. 

Összetett, komplex fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése.  

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fejlődését figyelembe 

véve. 

Talajon és a helyi tanterv szerint 9-10. osztályban kiválasztott egy szeren. 

Szertorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, fejállás, kézállás, 

mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak, mozgásos gyakorlatelemek 

gyakorlása: gurulóátfordulások különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás 

kézállásba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalra, kézenátfordulás, vetődések, 

átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

A 9-10. évfolyamon tanultak ismétlése, továbbfejlesztése, új elemek tanulása. 

Korláton – terpeszülés, haránt ülés, nyújtott támasz és hajlított támasz, oldaltámaszok, 

lebegőtámaszok, lebegő felkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek felkartámaszban és 
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függésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre 

terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, 

kanyarlati leugrás. 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára. 

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

guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés 

fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrény 

Felguggolások, homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek, guggoló átugrások, 

terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

Atlétika 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, 

50, 100m-es futások gyakoroltatása, szabályos rajt végrehajtásával. 

Középtáv, folyamatos futás 

Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása 

Ugrások 

 

A homorító és távolugró technika jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalmazása- 

Választás a magasugró technikák közül: 5-7 lépéses egyénileg kialakított nekifutással 

versenyszerű végrehajtás. 

Dobások 

A sportági technika 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal. 

Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmussal. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval vagy medicinlabdával. 
 

Önvédelmi és küzdő sportok 

Grundbirkózás 

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások, csuklóra, karra, 

nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. Emelések hónaljfogással, 

derékfogással, kevert fogással.  

A mögékerülések és kiemelések különböző változatai. 

Testnevelés osztályozó vizsga témakörei 12. osztály 

Legalább két labdajáték választása kötelező 

Bemelegítés labdával 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása.  

A 9-10-11-ik évfolyamban tanult technikák és taktikák alkalmazása játék közben. 
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Cselezés, ritmusváltás, biztonságos labdabirtoklás; labdavezetések-elfogások, támadó-védő 

kar-, és lábmozgások; összetettebb átadások, kötetlen átadási formák; lepattanó labda 

megszerzése, indulás, átadás, kosárra dobás. 

A taktikai, technikai variációk önálló és kreatív felhasználása párban és/vagy csoportban. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezés: terület, ember-, vegyes védekezés. 

Játék emberhátrányos, emberelőnyös-, azonos létszámú csapattal. 

Önálló játék (streetball; egész pályás 5:5 ellen) 

Kézilabdázás 

A tanult technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk a már megtanult technikákkal, kisebb taktikai egységekbe ágyazottan. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb falapformái cselekvésbiztosan végrehajtva. 

Szélsők, átlövők, beállók, kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása, (kapusmozgások),játék 

közben. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások, létszámbeli előnyök, ill. hátrányokból támadások, lerohanás rendezetlen 

védelem ellen. 

Védekezés gyorsindítás esetén, védekezési taktika (6:0, 5:1,4:2). 

. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Összetett variációkban alkalmazott megoldások. 

Pozícióváltások szélességben és mélységben zavaró ellenféllel szemben. (felívelés, letámadás, 

visszatámadás) 

Pontos cselezések, szerelések, változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták a labda 

céltudatos irányítása. Fejelések fajtái, szögletrúgás, bedobás, büntetőrúgások, gólszerzés. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Területvédekezés, szoros és követő emberfogás, védelmi rendszerek ismerete. 

Támadási variációk. Csapatrészek összjátéka, koordinált együttműködése. 

 

Röplabda 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonsága, tudatos és pontos helyezése, folyamatos játék. 

Támadási technikák, felső egyenes nyitás, felugrásból is. 

A feladás technikája alkar és kosárérintéssel egyaránt. 

Nyitásfogadások változó irányú és erejű labdákkal, technikai kombinációkkal. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezés: különböző állásrendek, csillagalakzat. Ütő és sáncoló játékos melletti védekezés, 

sánc mögötti ütött vagy ejtett labdához való helyezkedés. 

4:2-es és 5:1-esvédekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 

Támadás közbeni helycserék, helytartási szabályok. 

Torna – iskolai sporttorna: 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok: a korábbi évfolyamokon tanultak folyamatos ismétlése, az óraszervezés 

funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése. 
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A gyakorlatok változatos variálása (mozgásütem, kiinduló helyzet és kartartás stb.). Az aktív 

és passzív izomnyújtás. 

Kézi-szerek alkalmazása, 8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, 

aszimmetrikus sorozatok. 

Önálló gyakorlatok, gyakorlatsorok kiválasztása, összeállítása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Az ízületi lazaság fokozása: gimnasztikai, stretching gyakorlatokkal. 

Mászások, függeszkedések. az egyéni fejlődés kontrollja. 

 

Talajon és a helyi tanterv szerint a 9-10-11. osztályban választott egy, vagy egy másik 

szeren, a korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. 

Szertorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, fejállás, kézállás, 

mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak, mozgásos gyakorlatelemek 

gyakorlása: gurulóátfordulások különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás 

kézállásba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalra, kézenátfordulás, vetődések, 

előre szaltó, hátra szaltó, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások 

Szertorna gyakorlatok 

Az egyénre szabott, az előző évfolyamok mozgásanyagára épült elemek mennyiségi és 

nehézségi fokának megjelenítése. 

Szertorna-gyakorlás tornaszereken fiúk számára: 

a 9-10-11 évfolyamok mozgásanyaga. 

Korlát: támaszok ülések, függések, beterpesztések, támlázás, fellendülések, leugrások stb. 

Nyújtó: lendületek, fordulatok, forgások, billenés, leugrások stb. 

Szertorna, gyakorlás lányoknak 

Gerenda: állások, térdelések, ülések, támaszok, szökdelések, lábtartás cserék, fordulatok, 

leugrások stb. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrény 

Felguggolások, homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek, guggoló átugrások, 

terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

Atlétika 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

Versenyszerű végrehajtás, 4x100 m-es váltófutás, gátvételi technika. 

Középtávfutás, folyamatos futás, tájékozódási futás. 

A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika.  

Versenytempó, irambeosztás. Állóképesség fejlesztés. Folyamatos futás közbeni tájékozódás. 

Ugrások 

Távolugrás: homorító és guggoló technika. 

Magasugrás: átlépő, flop technika. 

Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása 

Dobások 

A különböző dobásformák törzsizmokra gyakorolt erősítő hatása. 

Hajítás lendületből, lökő mozdulat, vető mozdulat fordulatból. 

Az optimális kidobási szög, sebesség és magasság  
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Önvédelmi és küzdő sportok 

Grundbirkózás 

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása. 

Alaphelyzetek, erős fogások, emelések, mögékerülések, kiemelések, dobástechnikák, 

leszorítások alkalmazása. 

Az eredményes földharc technikája. 

Egyéni és csapatversenyek játékos formában, páros küzdelmek. 
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Történelem osztályozó vizsga témakörei a helyi tanerv alapján 

Történelem 7. osztály 

I. Az őskor és az ókori kelet 

A történelem forrásai. 

Az őskőkor világa. 

Az újkőkor változásai (gazdaság, életmód, vallás). 

Az ókori folyamvölgyi civilizációk. 

A Közel-Keletet egyesítő birodalmak. 

Vallás az ókori Keleten. 

Az ókori Kelet kulturális öröksége. Az írásbeliség kezdetei. 

Kulcsfogalmak: őskor, ókor, régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, mágia, zsákmányoló 

életmód, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, öntözéses földművelés, 

piramis, múmia, fáraó, hieroglifa, ékírás, hangjelölő írás, Biblia, Ószövetség, buddhizmus, 

brahmanizmus, konfucianizmus, taoizmus. 

Személyek: Kheopsz, II. Ramszesz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, 

Konfuciusz. 

Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, Egyiptom, Nílus, 

Palesztina, Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 

Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az első államok 

kialakulása, az Egyiptomi Birodalom egyesítése), Kr. e. XVIII. sz. (Hammurapi uralkodása), 

Kr. e. X. sz. (a zsidó állam fénykora), Kr. e. VI. század (a babiloni fogság). 

II. Az ókori Hellász 

A polisz kialakulása. 

A görög gyarmatosítás és hatásai. 

Az athéni demokrácia kialakulása. 

Spárta. 
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A görög-perzsa háborúk. 

A demokrácia működése Athénban. 

Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. 

Az ókori görög hitvilág, művészet, tudomány és hétköznapok. 

Kulcsfogalmak: polisz, mitológia, olimpia, arisztokrácia, démosz, hoplita, türannisz, 

népgyűlés, esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, Akropolisz, katonaállam, 

helóta, filozófia, hellenizmus. 

Személyek: Szolón, Peiszisztratosz, Kleiszthenész, Miltiadész, Leónidasz, Themisztoklész, 

Periklész, Pheidiasz, Hérodotosz, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, legfontosabb görög 

istenek. 

Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Olümpia, Marathón, Thermopülai-

szoros, Szalamisz, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria. 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. 594 (Szolón reformjai), 

Kr. e. 508 (Kleiszthenész reformjai), Kr. e. 490 (a marathóni csata), Kr. e. 480 (a thermopülai 

csata, a szalamiszi ütközet) Kr.e. V. század közepe (Periklész kora, Athén fénykora), Kr. e. 

336–323 (Nagy Sándor uralkodása), Kr. e. 31 (a hellenizmus időszakának vége). 

III. Az ókori Róma 

A királyok kora Rómában. 

A korai köztársaság időszaka. 

Társadalmi és politikai küzdelmek a köztársaságkori Rómában.  

A hódító Róma. 

A hódítások társadalmi, gazdasági és politikai hatásai. 

A római köztársaság válságának időszaka: reformok, reformkísérletek, egyeduralmi 

törekvések. 

Korai császárkor, a principatus politikai rendszere. 

A Római Birodalom gazdasága. 

A kereszténység kialakulása és legfontosabb tanai. 
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A kereszténység és a Római Birodalom viszonya, az egyházszervezet kialakulása.  

A Római Birodalom válsága és a Nyugatrómai Birodalom bukása. 

Pannónia provincia. 

A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog. 

Életmód és mindennapok a Római Birodalomban. 

Kulcsfogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, légió, provincia, 

senatori rend, lovagrend, rabszolga, polgárháború, triumvirátus, principatus, limes, colonus, 

dominatus, diaszpóra, Újszövetség, apostol, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, Cornelius Scipio, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Julius Caesar, 

Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Diocletianus, Constantinus, 

Attila. 

Topográfia: Appennini-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római Birodalom, Zama, 

Actium, Júdea, Betlehem, Pannónia, Konstantinápoly, Aquincum, Sopianae, Savaria. 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr.e. 510 (a köztársaság 

létrejötte), Kr. e. 494 (a patrícius-plebejus harcok kezdete, a néptribunusi hivatal létrejötte), 

Kr. e. 367 (a Licinius–Sextius-féle földtörvény), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk időszaka), Kr. 

e. 202 (a zamai csata), Kr. e. 133 (Tiberius Gracchus reformjai), Kr. e. 44 (Caesar halála), Kr. 

e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a milánói ediktum) 325 (a 

niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása). 

 

 

 

 

 

Történelem 8. osztály 

I. A középkor 

Nyugat–Európa államai és birodalmai a kora középkorban. 
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Nyugat–Európa gazdasága és társadalma. 

A Bizánci Birodalom. 

A kereszténység a kora középkorban, az egyházszakadás. 

Az iszlám kialakulása és jellemzői. 

Az arab birodalom kialakulása és az arab kultúra. 

A pápaság és a császárság küzdelme. 

A keresztes hadjáratok. 

A középkori város. 

A céhes ipar és a kereskedelem. 

A rendiség kialakulása és jellemzői. 

Válság és fellendülés Nyugat–Európában a XIV–XV. században. 

Itália, a humanizmus és a reneszánsz. 

Közép- és Kelet-Európa története a középkorban. 

Az Oszmán (Török) Birodalom felemelkedése és jellemzői. 

Művelődés és kultúra a középkorban. 

A középkori élet. 

Kulcsfogalmak: középkor, kancellária, grófság, római katolikus egyház, ortodox egyház, 

pápa, szerzetes, kolostor, kódex, bencés rend, feudalizmus, hűbériség, hűbérúr, hűbéres, vár, 

jobbágy, robot, majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, 

invesztitúra, cölibátus, inkvizíció, eretnekség, koldulórendek, keresztes hadjáratok, 

antijudaizmus, rendi monarchia, középkori város, városi önkormányzat, hospes, céh, 

járványok, levantei kereskedelem, Hanza, huszitizmus, rekonkviszta, skolasztika, egyetem, 

lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, könyvnyomtatás, perszonálunió, 

szultán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Nursiai Szent Benedek, Justinianus, Mohamed próféta, Karolingok, Nagy 

Károly, VII. Gergely, IV. Henrik, Aquinói Szent Tamás, Leonardo da Vinci, Husz János, 

Gutenberg, II. Mohamed. 
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Topográfia: Bizánci Birodalom, Mekka, Arab Birodalom, Frank Birodalom, Egyházi (Pápai) 

Állam, Verdun, Német-római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze, Oszmán (Török) 

Birodalom, Rigómező. 

Kronológia: 622 („Mohamed futása”, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a frankok 

győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá koronázása), 843 (a verduni 

szerződés), 962 (a Német-római Császárság létrejötte), 1054 (a nagy egyházszakadás), 1075 

(az invesztitúraharc kezdete), 1096–99 (az első keresztes hadjárat), 1215 (a Magna Charta 

kiadása), 1122 (a wormsi konkordátum, az invesztitúraharc első szakaszának lezárása), 1389 

(az első rigómezei ütközet), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása, a százéves háború vége), XV. 

század közepe (a könyvnyomtatás kezdete). 

II. A magyar őstörténet és az Árpádok kora 

A magyarság eredete. 

A magyarság vándorlása. 

A honfoglalás. 

A kalandozások kora. A X. század politikai, társadalmi és gazdasági viszonyai. 

Az államalapítás első lépései Géza fejedelem uralkodása idején. 

A keresztény monarchia megalapítása I. (Szent) István uralkodása idején. 

A trónviszályok és a királyi hatalom megszilárdulása a XI. század folyamán. 

A hatalomgyakorlás és az államszervezet a XII. században. III. Béla és kora. 

II. András és az Aranybulla. 

IV. Béla és a tatárjárás. 

A királyi hatalom meggyengülése, az utolsó Árpádok. 

Életmód, társadalom és gazdaság az Árpád-házi királyok idején. 

Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák.  

A magyar művelődés és kultúra emlékei az Árpád-korban. 

Kulcsfogalmak: nyelvrokonság, hunok, finnugor, őstörténet, őshaza, félnomád életmód, 

nagycsalád, törzs, törzsszövetség, fejedelem, kettős fejedelemség, táltos, honfoglalás, 
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kalandozások, királyi vármegye, ispán, nádor, egyházmegye, érsekség, királyi tanács, tized, 

várjobbágy, bán, vajda, szerviens, Aranybulla, ellenállási jog, nemesi vármegye, székelyek, 

szászok, tatárok, kunok, familiaritás, báró, nemes. 

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, Szent Gellért, I. (Szent) 

László, Könyves Kálmán, III. Béla, Anonymus, II. András, IV. Béla. 

Topográfia: Ural, Magna Hungaria, Baskíria, Kazár birodalom, Levédia, Etelköz, Vereckei-

hágó, Kárpát-medence, Pozsony, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Buda, 

Erdély, Horvátország, Dalmácia, Muhi. 

Kronológia: 895–900 (a honfoglalás), 907 (a pozsonyi csata), 955 (az augsburgi csata), 972–

997 (Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077–95 (I. /Szent/ 

László uralkodása), 1095–1116 (Könyves Kálmán uralkodása), 1205–1235 (II. András 

uralkodása), 1222 (az Aranybulla kiadása), 1235–70 (IV. Béla uralkodása), 1241–42 (a 

tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása). 

III. Magyarország története a vegyesházi királyok korában 

A tartományúri hatalom felszámolása. 

A középkori magyar állam megerősödése I. Károly uralkodása idején. 

I. (Nagy) Lajos törvényalkotói tevékenysége és külpolitikája. 

Luxemburgi Zsigmond magyarországi uralkodása és külpolitikája. 

Hunyadi János törökellenes harcai és kormányzósága. 

Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája. 

Mátyás, a reneszánsz uralkodó. 

Társadalmi és gazdasági változások a XIV–XV. században. 

A magyar művelődés és kultúra emlékei a XIV–XV. században. 

Kulcsfogalmak: tartományúr, bandérium, honorbirtok, aranyforint, regálé, harmincad, 

kamara haszna, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék, köznemes, 

kilenced, ősiség, végvárrendszer, rendi országgyűlés, telekkatonaság, kormányzó, rendkívüli 

hadiadó, füstpénz, fekete sereg, Corvina. 
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Személyek: I. Károly, Csák Máté, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, 

Hunyadi Mátyás, Kinizsi Pál. 

Topográfia: Körmöcbánya, Besztercebánya, Visegrád, Nikápoly, Várna, Nándorfehérvár, 

Kenyérmező, Bécs. 

Kronológia:1308–42 (I. Károly uralkodása), 1335 (a visegrádi királytalálkozó), 1342–82 (I. 

/Nagy/ Lajos uralkodása), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi 

Zsigmond uralkodása), 1396 (a nikápolyi csata), 1443–44 (a hosszú hadjárat), 1444 (a várnai 

csata, I. Ulászló halála), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–90 (I. /Hunyadi/ Mátyás 

uralkodása), 1479 (a kenyérmezei csata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelem 9. osztály 

I. A világ és Európa a kora újkorban 

A földrajzi felfedezések. 

A korai gyarmatosítás. 

A világgazdaság kialakulásának gazdasági, társadalmi hatásai Nyugat- és Közép-Európában. 

A kapitalista gazdaság jellemző vonásai. 

A reformáció kezdetei, Luther tevékenysége. 
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A reformáció kálvini ága. 

A reformáció egyéb irányzatai. 

A katolikus megújulás. 

Az abszolutizmus. 

A Habsburg-francia vetélkedés kezdetei a XVI. században. 

Spanyolország a kora újkorban. 

A Tudorok kora Angliában. 

Az angol polgárháború. 

Az alkotmányos monarchia létrejötte Angliában. 

A francia vallásháború, XIV. Lajos abszolutizmusa. 

Nagyhatalmi küzdelmek a XVII–XVIII. században: a harmincéves háború, a spanyol 

örökösödési háború és az északi háború. 

Közép-Európa kora újkori története. 

Az orosz nagyhatalom kialakulása, Nagy Péter reformjai. 

Tudományok, művészetek a kora újkorban. 

Életmód és mindennapok a kora újkorban. 

Kulcsfogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, ültetvény, tőke, tőkés, kapitalizmus, bérmunkás, 

világkereskedelem, manufaktúra, vetésforgó, abszolutizmus, merkantilizmus, reformáció, 

protestáns, evangélikus, református, anglikán, puritán, antitrinitáriusok, ellenreformáció és 

katolikus megújulás, jezsuiták, barokk, restauráció, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, 

cenzusos választójog, nemesi köztársaság, cár. 

Személyek: Kolumbusz, Vasco da Gama, Magellán, V. Károly, Luther, Kálvin, Kopernikusz, 

VIII. Henrik, I. Erzsébet, Cromwell, IV. Henrik, Richelieu, XIV. Lajos, I. (Nagy) Péter, 

Newton, Spinoza. 

Topográfia: Amerika, Németalföld, London, Párizs, Versailles, Szentpétervár, portugál és 

spanyol gyarmatok. 
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Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció kezdete), 

1545–63 (a tridenti zsinat), 1555 (az augsburgi vallásbéke), 1618–48 (a harmincéves háború), 

1642–49 (az angol polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása), 1700–1721 (az északi 

háború), 1701–1714 (a spanyol örökösödési háború). 

II. Magyarország a kora újkorban 

A Jagelló-kor. 

A mohácsi csata és következményei. 

Az ország három részre szakadása, a várháborúk. 

A három országrész berendezkedése: a királyi Magyarország és a török hódoltság. 

A három országrész berendezkedése: az Erdélyi Fejedelemség. 

A reformáció Magyarországon. 

A tizenöt éves háború és a Bocskai-felkelés. 

A katolikus megújulás Magyarországon. 

A magyar rendek és a Habsburg-udvar viszonya a XVII. században. 

Az Erdélyi Fejedelemség virágkora: Bethlen Gábor és I. Rákóczi György fejedelemsége. 

Zrínyi Miklós, a politikus és hadvezér pályája. 

A török hódoltság korának gazdasága, demográfiai folyamatai. Élet a három 

országrészben. 

A török kiűzése Magyarországról. 

A Rákóczi-szabadságharc története. 

Kulcsfogalmak: örökös jobbágyság, rendi dualizmus, vilajet, hajdú, vitézlő rend, 

unitárius, rendi nemzet, kuruc, szabad királyválasztás joga, trónfosztás. 

Személyek: Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Fráter 

György, Dobó István, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, 

Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Thököly Imre, Savoyai Jenő, 

II. Rákóczi Ferenc. 
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Topográfia: Mohács, Kőszeg, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Gyulafehérvár, királyi 

Magyarország, Eger, Szigetvár, Nagyszombat, Szentgotthárd, Sárospatak, Debrecen, 

Zenta, Ónod, Bécs. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török kézre kerül, az ország három 

részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591–

1606 (a tizenöt éves háború, végén a bécsi béke), 1664 (Zrínyi Miklós téli hadjárata, a 

vasvári béke), 1686 (Buda visszafoglalása), 1687 (a pozsonyi országgyűlés döntései), 

1697 (zentai csata), 1699 (a karlócai béke), 1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az 

ónodi országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

III. A felvilágosodás kora 

A felvilágosodás eszmerendszere. 

A felvilágosodás állam- és közgazdasági elméletei. 

Nagyhatalmak és nemzetközi kapcsolataik a XVIII. században. 

A felvilágosult abszolutizmus Közép-és Kelet-Európában. 

Az amerikai gyarmatok függetlenségi háborúja. 

Az Amerikai Egyesült Államok politikai rendszere. 

Kulcsfogalmak: felvilágosodás, Enciklopédia, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, 

társadalmi szerződés, népszuverenitás/népfelség elve, választójog, szabad verseny, 

fiziokraták, felvilágosult abszolutizmus, vallási türelem, emancipáció, antiszemitizmus, 

alkotmány. 

Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Frigyes, II. (Nagy) 

Katalin, Washington. 

Topográfia: Poroszország, Szilézia, Lengyelország, Oroszország, gyarmatok Észak-

Amerikában. 

Kronológia: 1740–48 (az osztrák örökösödési háború), 1756–63 (a hétéves háború), 

1775–83 (az amerikai függetlenségi háború), 1776 (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat 

kiadása, az Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1772 (Lengyelország első felosztása). 
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