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1. Bevezetés 

„Lángolj és világíts!” (Szent Bernát) 

 

„Légy tisztességes!” (Szent István Intelmei) 

 

Amikor a tanuló saját elhatározásából beiratkozott a Ciszterci Szent István Gimnáziumba, olyan közösségbe 

került, amelynek közel ezeréves erkölcsi és szellemi hagyományai segítenek, hogy diákjai kiművelt európai 

magyar emberré válhassanak. Az iskola több mint háromszáz éves, értékrendjének fő jellemzői az igyekezet, 

a tisztelet, a türelem, az engedelmeskedés, az előzékenység, a szeretet, melyek forrása Jézus Krisztus. A 

közösségben régi nagy tanítványok és becsületes tanárok példája irányíthatja a keresztény emberi magatartás 

alakulását, a jellem fejlődését, a műveltség megszerzését. Ennek a nemes, egész embert kívánó célnak a 

megvalósításában kíván segíteni a Házirend, amely összefoglalja a tanulók jogait és kötelességeit, az iskola 

követelményrendszerét. Előírásai kötelezőek a közösség minden tagjára. Meghatározza a diákoknak 

egymással kapcsolatos magatartását is.  

A Házirend előírásait az iskolán kívüli tevékenységek során is minden érintettnek szem előtt kell tartania, 

hiszen az intézmény jó hírének megőrzése és gyarapítása mindannyiunk közös felelőssége és feladata.  

Iskolánk nevelőtestülete tudatosan arra kötelezi el magát, hogy diákjainkat felelős, szabad és erkölcsileg 

helyes döntésre képes felnőttekké válásukban segítse. Ennek eszköze meggyőződésünk szerint a ciszterci 

rendet jellemző bensőséges hit, a ciszterci szerzetestanárok által Székesfehérváron meghonosított 

családiasság – amely soha nem nélkülözhette a szeretetteljes szigort -, értékelvűség, igényesség és 

személyes odafigyelés.  

 

2. Az intézmény adatai 

 
Az iskola neve:   Ciszterci Szent István Gimnázium  

Címe:     8000 Székesfehérvár, Jókai u. 20. 

OM azonosítója:   030182 

Honlapja:                www.cisztergimn-szfvar.hu 

e-mail címe:    ciszigszfv@upcmail.hu 

Telefonszáma:   06 22 506 860  (titkárság), 06 22 506 686  (központi szám) 

Titkársági fogadóóra:   8:45-12.00 óraközi szünetekben és 14.30-15.00 óráig, pénteken 13:00-14.00 óráig 

Fenntartó:    Zirci Ciszterci Apátság  

Címe:     8420 Zirc, Rákóczi tér 1. 

Alapítás éve                               1688 

Az Alapító Okirat kelte: 2008.07.11.  

 

3. A Házirend törvényi háttere, módosítása, nyilvánossága 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

- 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

- 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

- 16/2013. (II. 28) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás valamint az iskolai 

az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

mailto:ciszigszfv@upcmail.hu
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Az osztályfőnök a tanulókkal a tanév első napján osztályfőnöki óra keretében, a szülőkkel a tanév kezdeti 

szülői értekezleten ismerteti a Házirendet. A Házirend egy-egy példánya megtekinthető az iskola 

könyvtárában, a tanári szobákban, a titkárságon, az osztályfőnököknél, az iskolai diákképviseletnél, a 

diákképviseletet segítő pedagógusnál, a munkaközösség-vezetőknél, a gimnázium honlapján. 

A Házirend életkori megkülönböztetés nélkül vonatkozik a Ciszterci Szent István Gimnázium minden 

tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjára, a pedagógusokra, nem pedagógus dolgozókra és a szülőkre. 

A Házirendben megfogalmazott szabályok és előírások arra az időtartamra vonatkoznak, amelynek során a 

tanuló az iskola felügyelete alatt áll. Ez a nevelési-oktatási intézménybe való belépéstől az intézmény 

jogszerű elhagyásáig, illetve a Pedagógiai Programban megfogalmazott intézményen kívüli foglalkozások 

időtartamára is kiterjed: a szervezett, tanításon kívüli programokra, szentmisékre, szabadidős rendezvények, 

kirándulások, iskolai táborok, külföldi utak, versenyek, szakkörök, sportkör stb. idejére. 

4. A tanuló kötelességei 

4.1. A tanuló kötelességei a tanulói jogviszonyból erednek. Az iskolaválasztással elfogadta a Ciszterci Szent 

István Gimnázium Pedagógiai Programjában, Házirendjében megfogalmazott nevelési-oktatási tartalmakat, 

pedagógiai elveket, módszereket és szabályokat.  

 

4.1.1.  A tanuló kötelessége, hogy megismerje és betartsa az iskolai Házirendet, az intézmény 

szabályzatainak rendelkezéseit, munkarendjét. 

4.1.2. Tartsa tiszteletben mások emberi, állampolgári, gyermeki jogait. Úgy éljen jogaival, hogy azzal 

másokat és az iskola közösségének érdekeit szolgálja, ne akadályozzon másokat jogaik gyakorlásában, 

kárt ne okozzon, lehetőségeihez mérten segítse rászoruló tanulótársait. 

4.1.3.   Mások személyes tárgyait engedély nélkül nem használhatja.  

4.1.4.  Óvja saját és mások egészségét, tartsa be az egészségvédelmi, balesetelhárítási és tűzvédelmi 

szabályokat. A testi épséget veszélyeztető helyzet kialakulását vagy a balesetet a leghamarabb elérhető 

pedagógusnak, majd az igazgatóhelyetteseknek vagy az igazgatónak minden esetben haladéktalanul 

jelenteni kell.  

4.1.5.  A tanuló az iskola épületét és berendezését csak rendeltetésszerűen használhatja. Az épület ablakain 

kihajolni, tárgyakat kidobni, az ablakpárkányra felülni, az ablakokon kiugrani szigorúan tilos. A 

rohangálás, lökdösődés, verekedés szigorúan tilos. Tilos a korlátra, radiátorokra, ülni, az iskolaudvaron 

fára mászni.  

4.1.6.  Az 5-6. évfolyamok a 3., 4., és 5. óraközi szünetben, amennyiben számára az nem ebédidő, száraz 

időben a sportudvaron tartózkodjanak. Kivételt képeznek a hetesek, és akinek a tanár a benn maradásra 

engedélyt ad. 

4.1.7.  A tanuló a tanórákra készüljön fel, azokon fegyelmezetten és legjobb tudása szerint vegyen részt.  

4.1.8.  A tanuló a kompetenciaméréseken legjobb tudása szerint teljesítsen. 

4.1.9.  Ismerje meg és ápolja az iskola hagyományait. 

4.1.10. Az önként vállalt iskolai, tanulmányi és kulturális munkában (szakkör, tehetséggondozás, énekkar, 

színpad stb.) pontosan, fegyelmezetten vegyen részt. 

4.1.11. Kötelező részt vennie az iskola tanítás nélküli munkanapjainak programjában, a lelki napokon, a 

reggeli és vasárnapi miséken. Hiányzását ezeken a napokon is igazolnia kell.  

4.1.12. Becsengetéskor a tanteremben vagy ha a tanulónak a tanár nélkül nem szabad bemennie az  

előadóterembe (informatika, kémia, fizika), akkor a terem előtt csendben várja a tanárt. A tanuláshoz 

szükséges felszerelést minden tanítási órára hozza magával, a tanár érkezéséig készítse ki. Helyettesítés 

esetén is legyen nála minden előírt holmi. 

4.1.13. Az ellenőrző könyvet mint kötelező felszerelését, mindig hordja magánál, az érdemjegyeket a 

tudomásulvétel napján írja be, amit a tanár kézjegyével nyugtáz. Javításokat az ellenőrzőben csak a 

tanár jogosult eszközölni, ezeket szintén kézjegyével látja el. A jegyeket a tanuló legalább havonta 

köteles a szüleivel aláíratni. Az iskola üzeneteit és meghívásait, amelyeket tanárai és osztályfőnöke az 

ellenőrzőn keresztül a szülőnek szán, haladéktalanul adja át. Ezeket a lehető legrövidebb időn belül 

köteles a szülővel aláíratni és az osztályfőnöknek bemutatni. 



4.1.14. Működjön közre a foglalkozások előkészítésében, megtartásában, lezárásában. Az órát beszélgetéssel, 

oda nem illő magatartással nem zavarhatja. A tanórák alatt enni, inni, rágógumizni tilos, a termet elhagyni 

csak az órát tartó tanár engedélyével lehet. A tanítási óra alatt írt levelek elkobozhatók.  

4.1.15. A műszaki/elektronikai eszközöket (mobiltelefon, Ipod, MP3 lejátszó stb.) a tanítás megkezdésétől a 

tanítás befejezéséig az iskola területén a szünetekben, a tanórákon és foglalkozásokon a tanulónak ki kell 

kapcsolnia, és el kell tennie, csak szaktanár vagy osztályfőnöke engedélyével térhet el a tanuló ettől a 

szabálytól. Ha a vétséget elköveti, akkor első esetben szóbeli figyelmeztetést kap a szaktanártól, aki 

figyelmezteti a házirend szabályaira, majd osztályfőnöki, végül igazgatói elmarasztalásban részesül. 

Tanórák alatt a szülők halaszthatatlanul fontos közlendőjükkel az iskola titkárságát, igazgatóját keressék, 

az üzenet átadásáról az iskola gondoskodik. 

4.1.16. A tanítási órákon bármely kép- és hangrögzítést csak a foglalkozást vezető pedagógus, illetve az érintett 

személyek engedélyezhetnek. Ezen szabály megsértése egyben személyiségi jogokat is sért, és fegyelmi 

büntetést von maga után. Ugyancsak személyiségi jogokat sért a tanórán kívüli, az érintett személy 

beleegyezése nélkül vagy kifejezett tiltakozása ellenére készült és közzétett kép- és hangrögzítés.  

4.1.17. Dolgozatíráskor és vizsgák előtt a mobiltelefont és az internetre csatlakoztatható eszközöket a tanuló 

kikapcsolva tegye a táskájába. Amennyiben ezek bármelyike nála marad a vizsgán, akkor a tanulót fel 

kell függeszteni a vizsga folytatása alól. A mobiltelefon számológép helyett nem használható, csak ha a 

tanár erre kifejezetten engedélyt ad.  

4.1.18. A tanuló működjön közre környezetének rendben tartásában. A tanulók kötelesek a tantermek 

tisztaságát megőrizni, mások holmijára vigyázni, a berendezést óvni. Ha gondatlanságból vagy 

szándékosan a tanuló összefirkálja, rongálja az iskola falait, vagyontárgyait, a kárt köteles megtéríteni. 

Ha az elkövető személye nem állapítható meg, akkor az anyagi felelősség az adott közösséget terheli. A 

szándékosan okozott kár a kártérítésen túlmenően fegyelmi eljárást von maga után.  

4.1.19. Diákjaink tanúsítsanak tiszteletet szüleik, tanáraik, az iskola dolgozói és diáktársaik iránt. Tanáraikat 

és az iskola dolgozóit az iskola területén köszöntsék Dicsértessék a Jézus Krisztus! köszöntéssel. A civil 

életben a mindenki másra is vonatkozó köszönési illemszabályok és szokások vonatkoznak. Az ebédlőben 

az étkezés megkezdésekor és befejezésekor egyénenként mondjanak asztali áldást.  

4.1.20. Az osztályterembe belépő tanárt, óralátogató vendégeket az osztály tanulói felállással, csendben 

üdvözöljék. Ilyenkor a tanár köszön előre, az osztály viszonozza. Az idegen nyelvi órák elején az adott 

nyelven köszönünk (Laudetur Jesus Christus, Gelobt sei Jesus Christus).  

4.1.21. A tanítási napot a tanulók imával kezdjék, és imával fejezzék be. Ha az idegen nyelvi óra első vagy 

utolsó tanóra, az iskolai kezdő és befejező imádság helyett (1. melléklet) a Miatyánkot mondjuk el latinul, 

angolul, franciául vagy németül.  

4.1.22. Az iskola a tanuló munkahelye, ennek megfelelően a ruházat és a megjelenés a tanórákon a helyzetnek, 

az évszaknak és a tanuló korának megfelelő, ápolt, tiszta, ízléses és visszafogott legyen. A megjelenés ne 

legyen hivalkodó, magamutogató, megütközést keltő, a divat szélsőségeit követő. A lányok ruházata 

legyen a kebleket, combokat, köldököt takaró, nem túlságosan szűk. A fiúk öltözetét is visszafogottság 

jellemezze.   

      Tilos a tanulmányi munka alatt műköröm, feltűnő smink, köröm- és a tanuló természetes hajszínétől erősen 

elütő hajfestés, feltűnő ékszer viselése. Az iskolai megjelenésben egyik nem részéről sem elfogadható a 

rövidnadrág, strandpapucs, a tetoválás, testékszerek, orr- és fülkarikák, fiúknál a fülbevaló.   

      A kánikula beköszöntével a fiúk számára megengedett a térdig érő (halász)nadrág viselete.  

4.1.23. Ápoltan és az alkalomnak megfelelően kell megjelenni az ünnepi rendezvényeken is. A tanuló kötelező 

viselete ilyenkor iskolánk egyenruhája. Ez a fiúk esetében fekete öltöny - fiatalabbaknál a zakó hiányozhat 

-, fehér ing, az iskola címerével ellátott nyakkendő, fekete alkalmi cipő, iskolajelvény, lányok esetében 

matrózblúz, egyszerű szabású, a combot takaró fekete szoknya vagy fekete szövetnadrág, fekete alkalmi 

cipő és iskolajelvény.  

4.1.24. A tornaórák kötelező felszerelése a fehér ciszteres póló, fehér zokni, váltó tornacipő, fekete 

sportnadrág. A szabadtéri órákhoz melegítő szükséges.   

5 
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4.1.25. A visszafogott ékszerek (karóra, gyűrű, nyaklánc) viselése nem tilos, de ezeket, továbbá jelentős 

mennyiségű készpénzt, mobiltelefont és más műszaki/elektronikai eszközt csak saját felelősségére 

hozhat magával. Az elveszett értékekért az iskola felelősséget nem vállal, ezek megtérítése az iskolát 

nem terheli. 

4.1.26. Amennyiben a diák elhagyott (érték-) tárgyat talál, azt köteles haladéktalanul az iskolatitkári 

szobában leadnia, megjelölve a megtalálás pontos helyét. Amennyiben az iskolatitkári szobában a talált 

tárgy nem adható le, akkor az iskola portásának kell átadni, megjelölve a megtalálás helyét. 

4.1.27. A büfében és a menzán az érkezési sorrendet tartsa be. Becsengetésre érjen vissza a tanterembe. 

4.1.28. A kölcsönzött könyvtári könyveket, a tartós használatba vett ingyenes tankönyveket is beleértve év 

végén, iskolaváltáskor, a szóbeli érettségik utolsó napján vissza kell vinni akkor is, ha a kölcsönzési idő 

nem járt le. A vissza nem vitt könyvekért a tanuló kártérítésre kötelezhető. Ha a végzős diákok az 

ingyenes tankönyveket szeretnék a szóbeli érettségi napjáig használni, könyvtárosi külön engedéllyel 

megtehetik. A könyvekért a tanulók, dolgozók, kiskorú esetében a szülők anyagi felelősséggel 

tartoznak. Károkozáskor a kár értékét a könyvtáros tanárok állapítják meg. 

4.1.29. A diák a tanév végéig, a végzős diák a ballagás időpontjáig köteles kiüríteni az általa használt 

szekrényt, és a kulcsát köteles leadni az osztályfőnökének.  

4.1.30. Az iskola épületében és annak 200 méteres körzetében, a tanórákon és azokon kívüli, a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott programokon szeszesitalt, kábító- és tudatmódosító szert 

használni/fogyasztani. A dohányozás és arra utaló magatartás (vízipipa, e-cigaretta stb.) szigorúan tilos. 

Ezen szabály megszegése igazgatói büntetést, ismételt esetben fegyelmi eljárást von maga után. 

4.1.31. A magántanulói státuszban levő diák tanulmányaira egyénileg illetve szülői gondoskodással 

készüljön fel. 

4.1.32. Az iskola elfogadja az iskolán belül kialakuló baráti és egyéb társas kapcsolatokat, de közösség előtti 

kinyilvánításukat korlátozza.  A lányok és a fiúk az illem és a jó ízlés határain belül alakítsák 

kapcsolataikat. Az iskola területén nem elfogadható az intim testi közelség kifejezése, ölelkezés, 

csókolózás.  

4.1.33. Ha a tanuló járművét az iskolai kerékpártárolóban kívánja elhelyezni a tanítás idejére, az iskola 

kapuja előtt köteles járművéről leszállni. Az udvaron a kerékpárját, robogóját tolva közlekedhet.  

4.1.34. Ha a tanuló házirendbe vagy az iskola más szabályzatába ütköző káros, tiltott vagy veszélyes 

tevékenységet, körülményt észlel, köteles azt az iskola felnőtt dolgozójának jelenteni. 

4.1.35. A felnőttoktatásban résztvevőkre a 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.9., 4.1.16., 4.1.17., 

4.1.18.,4.1.26., 4.1.27., 4.1.28., 4.1.30., 4.1.32., 4.1.33.,4.1.34. pontok vonatkoznak, 4.1.14. pont az órai 

levelezésre vonatkozó kitétel kivételével.  

4.2. A hetesek kötelességei 

4.2.1 A hetesek egy-egy hétre felelnek az osztályterem rendjéért, tisztaságáért. Feladatuk gondoskodni 

krétáról, a tábla tisztaságáról, a tantermek szellőztetéséről. Az utolsó óra után ellenőrizzék a tanterem 

felszerelését, valamint azt, hogy az ablakok legyenek becsukva, a villany legyen leoltva, szemét ne 

maradjon az osztályban.  

4.2.2. Amennyiben az órát tartó tanár a csengetés után 5 percig nem jelenik meg, a hetesek kötelesek ezt az 

igazgatónak vagy helyetteseinek jelenteni.  

4.2.3. A hetesek feladata az óra megkezdésekor és befejezésekor vigyázzállásra felszólítani az osztályt, 

minden óra elején jelenteni, és felsorolni név szerint a hiányzókat.  

4.2.4. A hetesek beosztását minden szeptember 15-éig az osztályfőnök készíti el, az osztályteremben 

kifüggeszti. 
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5. A tanuló jogai és a jogok gyakorlásának módja 

5.1. Az iskola minden tanulója jogait kötelességeivel összefüggésben gyakorolhatja. A jogok a jogviszony 

időtartama alatt érvényesek. 

 

5.1.1. A tanulót megilletik az általános emberi, gyermeki és állampolgári jogok. 

5.1.2. Tanulóink számára mindazokat a jogokat biztosítani kell, amelyek által életkoruknak megfelelő 

egészséges testi, lelki és szellemi fejlődésük, illetve egyéni tehetségük a lehető legteljesebben 

kibontakozhatnak. 

5.1.3. A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és 

védelmet kell számára biztosítani a fizikai és a lelki erőszakkal szemben. 

5.1.4. A tanulónak joga, hogy az iskola szellemiségéből adódóan keresztény szellemben nevelkedjen. 

5.1.5 Joga van a tanuláshoz, az ismeretek, képességek megfelelő fejlesztéséhez. Joga van ahhoz, hogy 

részletes tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, érdemjegyeiről, a felőle 

hozott döntésekről, tanári bejegyzésekről. 

5.1.6. Joga van az iskola helyiségeit, felszerelését és valamennyi pedagógiai, egészségügyi és szociális 

szolgáltatását a jogszabályokban, ill. a Házirendben meghatározott módon használni, igénybe venni. 

5.1.7. Egy tanítási napon, egy osztályban legfeljebb két osztályszintű témazáró íratható. A tanuló a témazáró 

dolgozatok időpontjáról legalább egy héttel korábban értesüljön 

5.1.8. A tanuló kijavított írásbeli munkáját két héten belül (10 munkanap) kézhez kapja. Ez az időszak 

meghosszabbodik, amikor a tanár indokoltan hiányzik. A témazárók javításának időigénye ennél 

hosszabb (legfeljebb egy hónap) lehet. Ha a tanár késlekedik, a tanuló dönthet, hogy érdemjegyének 

rögzítését kéri-e. 

5.1.9. Az iskolai dokumentumokban nem rögzített módszerű és ütemezésű számonkérés, vizsga, 

szintfelmérő tanrenden kívül, délután, csak tanár és diák közötti megegyezéssel lehet. 

5.1.10. A tanulónak lehetősége van a legalább kétnapos betegséget követő tanítási napon bármely 

tantárgyból írásban felmentést kérni. A további tanórákon betegségre nem hivatkozhat. A tanár nem 

köteles pótoltatni az így elmaradt számonkéréseket. 

5.1.11. A tanuló személyes segítséget is kérhet társaitól vagy tanáraitól, ha a tananyag egy részét nem értette 

meg. A tanulás és a gyakorlás hiánya nem tévesztendő össze a megértési nehézséggel. Közvetlenül 

számonkérés előtt a diák már nem hivatkozhat meg nem értésre, a kérdéseket tanórán, vagy azonnal 

azt követően kell feltenni. 

5.1.12. Az osztályozó konferenciák napján feleltetni, dolgozatot íratni már nem lehet. Legkésőbb a 

konferenciát megelőző napon minden szaktanár köteles a záró jegyet beírni, hogy az osztályfőnök az 

osztályzatokról, az egyéni teljesítményekről és az osztály tanulmányi helyzetéről értesüljön.  

5.1.13. A tanuló részt vehet hátránykompenzáló, tehetséggondozó foglalkozásokon, konzultációkon, 

jelentkezhet szakkörökre, tanulmányi versenyekre, és a gimnázium által szervezett programokra. 

5.1.14. A gimnázium a szülők vagy a tanulók nagyobb közösségének kezdeményezésére térítési díj 

ellenében végezhet tanórán kívüli oktatást (pl. előkészítők). Az intézmény tanárai saját, osztálykeretek 

közt tanított diákjaiknak fizetett magánórát nem tarthatnak, ez etikátlan és tilos. 

5.1.15. A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi vizsgálatban, illetve ellátásban részesüljön, a 

szükséges egészségvédelmi tájékoztatást, keresztény szellemű felvilágosítást, kötelező védőoltásokat 

megkapja. 

5.1.16. A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. A tanítási órán a 

véleménynyilvánítás jogával mások sérelme nélkül, az órát irányító pedagógus által biztosított keretek 

között élhet, alkalmazkodva az óra menetéhez és szerkezetéhez.  

5.1.17. A tanári szobák a tanárok munka- és pihenőhelyei. A tanulók csak nagyon fontos esetben, a lehető 

legrövidebb ideig tartózkodhatnak ott. 

5.1.18. Mentesség magántanulóként: a tankötelezettség, illetve a tanulói jogviszonyból adódó kötelezettség a 

szülő kérése alapján magántanulóként is teljesíthető. Ezt írásban kell kérvényezni az igazgatótól. A 

magántanuló felkészítéséről a szülő, a tudás méréséről a gimnázium gondoskodik.  

5.1.19. A felnőttoktatásban részt vevőkre az 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.,5.1.4.,5.1.5, 5.1.6., 5.1.7.,5.1.8., 5.1.9., 

5.1.10., 5.1.11., 5.1.12., 5.1.14., 5.1.16., 5.1.17. pontok vonatkoznak. 
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5.2. Az intézményi diákképviselet jogainak gyakorlása 

Az iskola tanulói a neveléssel-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, 

közéleti felelősségre való felkészülés jegyében diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét a 

nevelőtestület támogatja, az igazgató a diákképviseleti munkát segítő tanárt jelöl ki. 

 

5.2.1. A Ciszterci Diákképviselet a Ciszterci Szent István Gimnázium nappali tagozatos tanulóinak 

érdekképviseleti szervezete. Működését a Ciszterci Diákképviselet (a továbbiakban CDK) Szervezeti 

és Működési Szabályzata rögzíti.  A Diákképviselet véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a 

nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

5.2.2. Minden tanulónak véleménynyilvánító, javaslattevő és szavazati joga van, választhat az 

osztályképviseletek megalakulásakor. Diákképviselőnek akkor választható, ha a Házirendben 

foglaltakat maradéktalanul betartja, ellene fegyelmi eljárás nincs folyamatban, osztályfőnöki 

figyelmeztetése nincs.  Ezek esetén a már odaítélt tisztséget fel kell függeszteni. 

5.2.3. A képviselők a CDK különböző tisztségeire választhatók.  

5.2.4. A CDK dönt a nevelőtestület véleményének kikérésével saját működéséről, a működéshez 

rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználásáról és ezek gyarapításának módjáról. 

5.2.5. A CDK képviselőinek és vezetőségének kötelessége a hozzájuk eljuttatott vélemények továbbítása az 

illetékesekhez a kulturált társadalmi érintkezés írott és íratlan szabályainak betartásával.  

5.2.6. A CDK dönt minden tanév egy tanítás nélküli munkanapjának programjáról. Ennek a programnak a 

megszervezésében és lebonyolításában hatékonyan részt kell vállalnia. 

5.2.7. Évente egy alkalommal diákközgyűlést kell tartani, amelyen a CDK vezetője és az iskola képviselője 

beszámol az előző diákgyűlés óta eltelt időszak munkájáról. 

 

5.3. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 

Az iskola tanulói az osztályfőnöki órákon, a diákképviselet ülésein folyamatosan személyesen véleményt 

nyilváníthatnak és tájékoztatást kapnak az őket érintő döntésekről, az iskolai helyzetről.  

A napi tudnivalók az iskolai faliújságon, a hirdetőképernyőn és az óra végi rádióhirdetésekben jelennek 

meg, hangzanak el. Az éves munkaterv az iskola honlapján hozzáférhető, a CDK facebook-oldalt üzemeltet. 

Minden tanuló részt vehet az iskolaújság, iskolarádió munkájában. 

 

6. Az intézmény munkarendje 

A tanítási hét általában ötnapos, az országos munkanapok és egyéb rendkívüli tanítási napok ezt 

módosíthatják. 

Az iskola épülete reggel 7:00 órától 20:00 óráig van nyitva tanítási napokon. Hétvégeken, munkaszüneti és 

ünnepnapokon az iskola zárva tart. Tanítási szünetekben a nyitva tartás egyéni ütemezésben történik, 

ügyeleti napok kijelölésével. 

Tanítási napokon a tanuló köteles az órarend szerinti első órájának kezdete előtt 5 perccel az iskolában 

megjelenni. 

6. 1. Csengetési rend 

 1. óra 8.00 8.45 

 2. óra 9.00 9.45 

 3. óra 10.00 10.45 

 4. óra 11.00 11.45 

 5. óra 12.00 12.45 

 6. óra 13.00 13.45 

 7. óra 14.00 14.40 

 8. óra 14.50 15.30 

              9. óra                    15.35                        16.15 
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„0.” órát különlegesen indokolt esetben a tanulók és a szülők egyetértésével az igazgató engedélyezhet. 

Ezek, valamint a hétköznapi osztálymisék kezdő időpontja 7 óra 15 perc.  

Kivételes esetben tantestületi döntés, igazgatói utasítás vagy tanár és diák közös megegyezése alapján a 

tanórák és a szünetek rendje alkalmilag megváltoztatható (pl. rövidített órák, órák pótlása bombariadó miatt, 

órák egyben tartása dolgozatíráskor). Állandó jelleggel egymást követő két óra csak akkor vonható össze, ha 

ehhez az igazgató hozzájárult, utolsó órát érint, és a tanuló számára előnnyel jár. 

Rendkívüli óra vagy foglalkozás akkor tartható, ha a kedvezőtlen időjárás, járvány, tűzeset vagy egyéb 

rendkívüli esemény miatt elmaradnak órák. Az elmaradt tanítási órák pótlásáról az igazgató rendelkezik. 

Az 5. osztályos diákok éves beosztás szerint a 4. illetve 5. óra után a szünethez 5 perc hosszabbítást kapnak, 

ez számukra az ebédidő. 

A 6-7-8. osztályosok számára a 6. óra után 60 perc az ebédidő. 

A 9-10. évfolyam számára a 7. óra után 20 perc az ebédidő. 

A 11. évfolyam számára hétfőn, szerdán és csütörtökön 5. óra után 60 perc, kedden és pénteken 7. óra után 

20 perc az ebédidő. 

A 12. évfolyam számára kedden, csütörtökön és pénteken 5. óra után 60 perc, hétfőn és szerdán 6. óra után 

20 perc az ebédidő. 

 

Az 5. és 6. évfolyam a 3., 4. és 5. szünetben tanári felügyelettel az udvaron tartózkodik. 

 

 

A felnőttoktatás csengetési rendje: 

 

1. óra   14.50                             15.30 

2. óra   15.35                             16.15 

3. óra   16.20                             17.00 

4. óra   17.05                             17.45 

5. óra   17.50                             18.30 

6. óra   18.35                             19.15 

7. óra   19.20                             20.00 

 

7. Az intézmény vizsgarendje  

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanuló osztályozó vizsgát tehet, ha  

 az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget 

 előrehozott érettségit kíván tenni 

 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület engedélyezte az osztályozó vizsga letételét az 

elméleti tantárgyakból. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, és a nevelőtestület nem 

engedélyezi számára az osztályozó vizsgát, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a 

tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és 

emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie. 

 más iskolából való átvétel esetében az iskola igazgatója ezt előírja. 

 

Az osztályozó vizsgára az iskola igazgatójának címzett kérelemben kell jelentkezni.  

Az osztályozó vizsga anyaga a tanév végéig teljesítendő készségszint és tartalmak összessége. Részletes, 

tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit a Házirend  8. melléklete tartalmazza.  

Osztályozó vizsgát a tanuló félév végén (december-január), az érettségit közvetlenül megelőzően (április), 

tanév végén (május-június), vagy a javítóvizsgákkal egy időben (augusztus 21-31.) tehet.  

A pontos dátumokat az iskola mindenkori munkatervében rögzíti, honlapján közzéteszi.  

Érettségi miatti osztályozóvizsgára az érettségire jelentkezés határidejéig, a többi osztályozóvizsgára a 

munkatervben rögzített időpontig kell jelentkezni az iskola titkárságán. A magántanulói státuszból adódó 



vizsgák iránti kérelmet vagy halasztási kérelmet az igazgatónak címezve az iskolatitkárságon kell leadni a 

munkatervben jelzett határidőig.   

 

Különbözeti vizsgát az igazgató írhat elő más iskolából érkezett tanulóknak.  

Ha a tanuló a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, javító vizsgát tehet 

az augusztus 21-31. közötti időszakban.  

Az emelt szintű előkészítőre való jelentkezés feltétele a legalább jó osztályzat. Amennyiben ez nem teljesül, 

a tanuló kérelmére, szaktanári javaslattal és igazgatói engedéllyel előre meghatározott tananyagból 

szintvizsga tehető. Jelentkezni júniusban kell, a vizsga időszaka az augusztus 21. - szeptember 15. közti 

időszak.  

Az érettségi vizsgák rendjét, követelményeit és jelentkezési módját az érettségi vizsgaszabályzat 

(kormányrendelet) határozza meg.   

7.1. A tanulók tantárgyválasztásának és -módosításának módja  

Az iskolába 5. vagy 9. osztályba belépő tanulók a beiratkozás alkalmával választhatnak, hogy az iskola által 

felkínált idegen nyelvek közül milyen nyelvet kívánnak tanulni. Erről írásban nyilatkoznak. Ugyanígy történik 

a nyolc évfolyamos osztályok második idegen nyelvének választása esetében. A döntést május 20áig kell 

meghozni. Az aránytalan csoportbontások elkerülése végett a szülővel történt egyeztetés során a 

jelentkezéskor hozott döntés a beiratkozáskor (legkésőbb a tanév kezdetéig) még módosítható.   

A 10. és 11. évfolyamon minden tanuló közép vagy/és emelt szintű érettségire történő felkészítést választhat 

a Pedagógiai Programban megadott keretek között. A jelentkezés a 10. évfolyamon minden évben (az igazgató 

által április 15-éig közzétett lista alapján) május 20-áig történik az osztályfőnöknél. A tantárgyak kiválasztását 

megelőzően javasolt a szaktanárral történő egyeztetés, hogy a tanuló felelősen teljesíthesse a tantárgy által megkívánt 

követelményeket.  

A meghozott döntés egy évre szól, a tanuló az emelt szintű felkészítésként választott tantárgy tanulására egy 

tanév idejére kötelezi el magát. A választott tantárgy minden tekintetben a kötelezően tanulandó tantárgyakkal 

azonos elbírálás alá esik. A felkészítést tartó pedagógus kiválasztása az iskolavezetés jogköre.  A 11. osztályos 

tanuló szigorúan indokolt esetben - a szülő beleegyezésével – a tanév második hetének végéig még 

kérvényezheti az igazgatónál, hogy emelt szintű előkészítő csoportot válthasson. Az emelt szintű előkészítőre 

való jelentkezés feltétele a legalább jó osztályzat. A 12. osztályos tanulónak az igazgató nagyon indokolt 

esetben a tanév során egy alkalommal engedélyezheti az emelt szintű előkészítő alóli felmentést.  Tanév 

közben érettségi előkészítőt felvenni nem lehet.  

  

7.2. Tehetséggondozó, felzárkóztató délutáni foglalkozások A tanórán kívüli foglalkozásokat a tanulói 

igények alapján a szaktanár kérésére az igazgató engedélyezheti. Ezek a felzárkóztatást és a tehetséggondozást 

szolgálhatják. A foglalkozásokra minden tanuló szabadon jelentkezhet. A jelentkezőktől komolyságot, 

következetességet, a szabadon választott órák pontos látogatását várjuk el.   

  

7.3. Tanulószoba Iskolánkban 5-8. évfolyamos tanulóknak tanulószobai foglalkozást biztosítunk, amelyre a 

tanévben folyamatosan lehet jelentkezni a foglalkozást vezető tanárnál.   

  

7.4. Délutáni testnevelés, sportkör A 2012/2013. tanévtől kezdve heti 5 testnevelés óra kötelező. A 

mindennapos testnevelés bevezetése felmenő rendszerben érinti az osztályokat. A mindennapos testnevelés 5 

órájából 3-5 órát a délelőtti tanítási órák keretében, a fennmaradó részt pedig délután szervezzük. A délutáni 

testnevelés óra alól mentesíthető az a tanuló, aki igazolja azt, hogy valamelyik sportegyesület igazolt 

sportolója és legalább heti 2 alkalommal edzésen vagy sportköri foglalkozáson vesz részt, vagy II/a 

gyógytestnevelési kategóriás (gyógyúszásra, gyógytornára jár).  

 

10  
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8. Értékelési rendszer   

A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza, teljes jogkörrel 

és felelősséggel. Értékelési rendszerünk a törvény által előírt ötjegyű értékelési rendszer minden tárgyból, 

minden évfolyamon, félévenként lezárással. Minden tantárgyból átlagosan havi legalább egy jegy adhat 

reális képet a tanuló folyamatos felkészültségéről.  

A záró osztályzat tükrözze a tanuló évközi szerepléseit. Értékelje az igyekezetét, a teljesítmény változásának 

irányát. Az átlagtól jelentősen eltérni nem lehet a záró jegy meghatározásakor. A negatív eltérés, a jegy 

lerontása az érintett tanuló érdekét sérti, a jelentős javítás pedig kivételezésnek minősül, ami etikátlan és a 

közösség érdekeivel ütközik. 

Az 5-ös átlagú tanuló kitűnő bizonyítványú, a legalább 4,8 átlagú jeles. A készségtárgyak (rajz, zene, 

testnevelés) miatt ennél valamivel gyengébb (de 4,5-nél nem alacsonyabb) átlagú tanuló ugyancsak jeles 

teljesítményűnek minősülhet a nevelőtestület döntése alapján.  

Ha a tanuló a tantárgyi követelményeket kiemelkedően teljesítette, félévi vagy/és tanév végi dicséretet 

kaphat. Ha az egész éves tantárgyi követelményeket csak jól teljesítette, de egy részterületen kiemelkedő 

teljesítményt nyújtott, szaktanári dicséret megléte esetén is lehet csupán jó minősítésű.  

A munkaközösségek helyi tantervükben részletesen is kidolgozzák a számonkérés kritériumait.  

 

8.1. Az elektronikus napló használata, a szülők hozzáférése 

A szülők és a diákok interneten a DINA iskolai adminisztrációs rendszeren és az ellenőrzőn keresztül 

tájékozódhatnak tanulmányi, hiányzási ügyekben. A szülők saját gyermekük naplóbejegyzéseihez kapnak 

hozzáférési (olvasási) jogot. Az interneten keresztül történő hozzáférés igényét az osztályfőnöknél jelzik év 

elején és tőle kapják meg a hozzáférési jelszót. Fogadóórákon megtekinthetik az elektronikus naplót, ha erre 

máskor nincs lehetőségük. A DINA belépési rendszere iskolánk honlapjáról is elérhető. 

 

8.2. A tanuló magatartásának és szorgalmának minősítése 

A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítésénél az osztályfőnök alapos indok alapján a 

nevelőtestület egyetértésével az alább felsoroltaktól eltérhet. Nem szükséges minden kritérium együttes 

megléte a minősítés megállapításához. A nevelőtestület jogosult annak elbírálására, hogy melyik minősítés 

állja meg jobban a helyét. Az osztályozó konferencián a minősítés fölötti véleménykülönbség esetén az adott 

diákot több tantárgyból tanító pedagógus véleménye többszörösen számítandó. Szavazategyenlőség esetén 

az osztályfőnök véleménye a mérvadó. 

A szorgalom a magatartás egy az iskolai tevékenység szempontjából fontos, hagyományosan külön 

osztályzattal értékelt összetevője. Ugyanúgy, ahogy a magatartás esetében, egyéni mérlegelés tárgyát kell, 

hogy képezze, hogy a tanuló képességeivel arányosan teljesít-e. 

 

8.2.1.  Magatartás 

Példás (5) magatartású az a tanuló, aki az iskola házirendjében foglaltakat megtartotta, fegyelmező 

intézkedést nem alkalmaztak vele szemben. Nincs igazolatlan hiányzása, nem késik el a tanítás 

megkezdéséről. A tanórán fegyelmezett, kötelességtudó magatartást tanúsít. Figyelmeztetésben nem, tanári 

dicséretben részesült. Felelősséget érez nemcsak önmagáért, hanem az osztály, az iskola közösségéért, s 

ennek megfelelően cselekszik. Az osztály, az iskola rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában 

aktívan, tevőlegesen közreműködik. Nem beszél közönségesen, trágárul. Közösségi portálokon, nyilvános 

megjelenések alkalmával is vállalható, tisztességes, az iskolára is jó fényt vető a szereplése. 

Jó (4) magatartású az a tanuló, aki az iskola házirendjének előírásait súlyosan nem sértette meg, fegyelmező 

intézkedést legfeljebb enyhe szinten alkalmaztak vele szemben, dicséretet is kiérdemelt. Társai számára nem 

mindenben követhető példa, de tanórai magatartása, megjelenése, tanulmányokhoz való viszonyulása, 

embertársai iránti magatartása általában kifogástalan. A Házirend ellen durva és gyakori vétségei nincsenek. 

Hibáit belátja, jóvátenni igyekszik. Rossz szokásaihoz nem ragaszkodik, azokat igyekszik levetkőzni. 

Magatartásában fejlődés tapasztalható. Igazolatlan óráinak száma legfeljebb 2. Az osztály és az iskola 

rendezvényein részt vesz. 

Változó (3) magatartású az a tanuló, aki a közösségi munkában vonakodva vesz részt, viselkedésével 

szemben kifogások merülnek fel, a Házirend ellen gyakran vét, fegyelme ingadozó, személyiségével az 
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osztályban többször van probléma, képességei alatt teljesít, egynél több elmarasztalása van, előfordul, hogy 

nem tartja tiszteletben a közösség, tanárok, tanulók, alkalmazottak emberi méltóságát; beszédmódja, 

hangneme kifogásolható, igazolatlan óráinak száma legfeljebb 5. 

Rossz (2) magatartású az a tanuló, aki a közösség értékrendjét rossz irányba befolyásolja, hibáit nem látja 

be, tanulmányi és közösségi feladatait nem teljesíti képességeinek megfelelően, az iskola belső rendje, a 

közösség tagjai ellen szándékosan vét: osztálytársait zaklatja, kirekeszti, bántja, így magatartása 

összeegyeztethetetlen iskolánk szellemiségével. Jogai gyakorlása mások jogsérelmével jár együtt, 

magatartása sérti tanárai vagy tanulótársai személyiségi jogait, durva, tiszteletlen, tanórai magatartása erősen 

kifogásolható. Megtéveszti vagy megkárosítja diáktársait, tanárait. 

A Házirend ellen gyakran vagy súlyosan vét, ezzel súlyosan csorbítja az iskola jó hírnevét, ezért igazgatói 

figyelmeztetésben, intésben vagy nevelőtestületi figyelmeztetésben részesült. Igazolatlan óráinak száma 5 

óránál több. 

Ha a tanuló a második félévben az első félévihez képest határozott, egyértelmű javulást mutat, tanév végén 

kaphat jobb jegyet a félévinél. 

8.2.2.  Szorgalom 

Példás (5) a tanuló szorgalma, ha igényli tudása bővítését, ehhez céltudatosan, és ésszerűen szervezi meg 

munkáját, ha munkáját rend, rendszeresség, önállóság, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási órákra 

képességeihez, körülményeihez mérten maximálisan és rendszeresen felkészül, az órákon aktívan 

bekapcsolódik az osztály munkájába. Képességeinek hiányát szorgalmával sikeresen tudja pótolni, két vagy 

több tárgyból – a többit nem elhanyagolva, hanem képességeihez mérten maximálisan teljesítve – javít. 

Országosan kiemelkedő sport- vagy művészeti eredményei mellett, szűkebb időkeretei között is mindent 

elkövet, hogy tanulmányi eredményei jók legyenek. Elégséges osztályzattal nem rendelkezik. Egyes 

területeken, a tananyagon felül is magas a teljesítménye (szakkörök, versenyek, gyűjtőmunka, 

projektmunka, alkotómunka), ezek miatt dicséretben részesült. Felszerelésére gondot fordít, részt vesz az 

iskola tanórán kívüli életében. 

Jó (4) a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő, és általában szorgalmas 

munkájának köszönhető. Kötelességtudása jó, de nem minden tantárgyban kifogástalan. 

Nem tartja az előző évek eredményeit, alkalmanként figyelmetlenség, hanyagság jellemzi, ösztönözni kell a 

munkavégzésre. Órákon figyel, házi feladatait lelkiismeretesen elkészíti, megbízhatóan dolgozik, de 

érdeklődése megmarad az előírt tananyagon belül, vagy egy szűk területre korlátozódik, ahol kiemelkedően 

jól teljesít. Felszerelését általában elhozza. Tanulmányi területen elért eredményéért szaktanári dicséretet 

kapott. Sport- vagy művészeti eredményei mellett, szűkebb időkeretei között is igyekszik, hogy tanulmányi 

eredményei jók legyenek. Legfeljebb egy elégséges osztályzattal rendelkezik. 

Változó (3) a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkája ingadozó, figyelmetlen, pontatlan, 

kötelességmulasztása gyakori az iskolai és otthoni feladatok teljesítésében. Tanítási órákon a munka 

elvégzésére gyakran figyelmeztetni kell, képességeihez képest alacsonyabb teljesítményt nyújt, ellenőrzésre 

szorul, felkészülése nem rendszeres, felszerelése gyakran hiányos, osztályzatai egyenetlenek. Két vagy több 

tárgyból rontott. Legfeljebb két tantárgyból van elégséges osztályzata, vagy egy tantárgyból elégtelen. 

Hanyag (2) a tanuló, ha feladatainak elkészítését rendszeresen elhanyagolja, munkája megbízhatatlan, 

esetleges. Két vagy több tárgyból félévkor vagy év végén elégtelen osztályzatot kapott, tanulmányi 

kötelességét rendszeresen elhanyagolja. A tanulás nem érdekli, segítséget nem vesz igénybe, vagy visszaél a 

segítséggel, komoly erőfeszítésre, munkavégzésre nem hajlandó. Nem törődik kötelességeivel, szétszórtság 

jellemzi, képességeihez mérten jóval gyengébb teljesítményt mutat.  

 

9. A jutalmazás elvei és formái 

A kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát, követendő magatartást szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, 

illetve nevelőtestületi szóbeli, írásbeli dicsérettel jutalmazza. Ez az elektronikus naplóba, a törzslapba és az 

ellenőrzőbe egyaránt bejegyzésre kerül. Az elért eredményeket, követendő magatartásformákat az 

iskolarádióban, a honlapunkon, az iskolaújságban közzétesszük, értékeljük. 

Az iskola hírét öregbítő teljesítményért, versenyen elért eredményért tanulóink könyv- vagy más 

tárgyjutalomban részesülhetnek, amelyet lehetőleg ünnepélyes körülmények között adunk át.  
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Szaktárgyi eredményért iskolai jutalom csak abban az esetben adható, ha a tanulónak az adott tantárgyból 

szaktanári dicsérete van.  

A jutalmakra az osztályfőnökök a szaktanárokkal előzetesen egyeztetve és a tanulmányi átlagok és 

magatartás-, valamint szorgalomjegyek ismeretében tesznek javaslatot az igazgatónak, aki az összes 

körülményt egybevetve és az iskola anyagi lehetőségeihez mérten dönt a jutalmazás mértékéről és 

formájáról.  

Ardere et lucere díjban részesül az a végzős tanuló, aki négy ill. nyolc éven át kitartó, elkötelezett, hűséges 

munkájával valamely tudomány(ok) területén maradandót alkotott és kiemelkedően eredményes volt. 

Szellemisége, értékteremtése példaértékű a jelenlegi és az őt követő tanulótársak számára, és hozzájárult 

gimnáziumunk oktató-nevelő munkájának hazai és nemzetközi elismertetéséhez.   A díj emlékplakettből, 

oklevélből és pénzjutalomból áll. 

További tárgyi díjakban részesülnek ugyancsak az osztályfőnök javaslata alapján a valamely területen 

kiemelkedőt teljesítők. Ezek a területek: valamely szaktárgy kiemelkedő művelése, közösségi munka, 

egyházi tevékenység, sport, művészetek.  

 

10. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

A büntetés célja mindig a felelősségvállalás és a további vétségek elkövetésétől való tartózkodás kialakítása, 

a közösség és a közösségi értékek védelme. Fontos, hogy a fegyelmi vétségben elmarasztalt tanuló az 

erkölcsi vagy anyagi kárt jóvá is tegye. 

Az elmarasztalás fokozatait lehetőleg be kell tartani, de indokolt esetben azonnal a súlyosabb elmarasztalást 

lehet alkalmazni. Az új tanév egyúttal új lehetőség is a tanulónak, hogy magaviseletén javítson. Ha ezzel a 

bizalommal nem tud élni, a súlyosabb elmarasztalást a fokozatok betartása nélkül is megkaphatja. Az 

osztályfőnöki értesítés és szaktanári figyelmeztetés kivételével egy tanévben minden fokozat egyszer adható.  

A házirend ellen vétő diákok a vétek súlyának és a kihágások gyakoriságának, valamint korosztályi 

sajátosságaik és minden egyéb körülmény figyelembevételével az alább felsoroltak szerint büntethetők – a 

leírtak iránymutatóak, mindig az adott személy és helyzet szerint módosulhatnak: 

 

Szóban: szaktanári, nevelőtanári, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés 

Írásban: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki értesítés, figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, 

osztályfőnöki megrovás, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés, nevelőtestületi figyelmeztetés. Ezek 

súlyuknak megfelelően az év végi magatartás jegyben is tükröződnek. Az írásbeli fegyelmező intézkedést 

minden esetben az elektronikus naplóba és az ellenőrző könyvbe kell bejegyezni.  

Szaktanári figyelmeztetés adható meg nem engedett segédeszközök használatáért, óra alatti elfogadhatatlan 

viselkedésért, házi feladat el nem készítéséért, tanórai felszerelés hiányosságai miatt, hetesi és egyéb 

kötelességeik elmulasztásáért és a Házirendbe ütköző egyéb viselkedésformákért.  

Osztályfőnöki írásbeli elmarasztalás késés, szentmise vagy más tanórán kívül önként vállalt tevékenység 

igazolatlan mulasztása, a kikölcsönzött könyv visszavitelének egyhavi késedelme, a külső megjelenésbeli 

vétségek esetén.  

Osztályfőnöki figyelmeztetés többszöri értesítés után, háromszori késés, tiszteletlenség, rongálás és más, 

Házirendbe ütköző magatartás esetén adható. Ezekért, súlyosságuktól függően osztályfőnöki intés vagy 

megrovás is adható.  

Osztályfőnöki intés többszöri szaktanári figyelmeztetésért.  

Igazgatói figyelmeztetés, intés: osztályfőnöki fokozatok után elkövetett vagy súlyos fegyelmi vétségért, 

tiltott tevékenységért, hat igazolatlan óráért adható. 

Nevelőtestületi figyelmeztetés: kilenc igazolatlan óráért, az igazgatói fokozatok után elkövetett fegyelmi 

vétségért, tanulótársakkal szemben elkövetett súlyos vétségért, illetve tanárral szembeni súlyos 

tiszteletlenségért, az iskola hírnevét súlyosan beárnyékoló viselkedésért, ön- és közveszélyes, tiltott 

tevékenységért adható. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal 

fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetés lehet: megrovás, szigorú megrovás, meghatározott 

kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy 

iskolába, eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, kizárás az iskolából. 
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11. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 

A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon, a választott foglalkozásokon és a gimnázium hivatalos 

rendezvényein.  A hiányzás tényéről és okáról a tanuló szülőjének tájékoztatnia kell az osztályfőnököt a 

hiányzás első napján. A hiányzás igazolását a háziorvos által az ellenőrző könyvbe történt igazolás alapján 

az osztályfőnök az iskolába való visszaérkezést követő 10 munkanapon belül fogadja el. Az 10. 

munkanapon túl felmutatott igazolás már nem fogadható el, ebben az esetben a tanuló órái igazolatlanok  

A hiányzás igazolttá tehető szülői igazolással. Váratlan családi esemény miatti távolmaradáskor a szülő 

igazolhatja gyermeke hiányzását 21 óra időtartamon belül. Igazolásként a szülő indoklást írjon az 

ellenőrzőbe. Ezenkívül orvosi igazolással, hatósági (pl. rendőrségi) igazolással, sportegyesületi vagy 

zeneiskolai kikérővel, osztályfőnöki igazolással, igazgatói határozattal. 

A szülőnek gyermeke számára előre tudott fontos családi esemény miatt írásban előzetes távolmaradási 

kérelmet kell írnia az osztályfőnöknek. A kérelem igazolásnak minősül, és egy tanítási évben ily módon a 

szülő 21 órát/3 tanítási napot igazolhat. Ezen túl az igazgatónak címzett előzetes kérelemmel kaphat 

felmentést tanítási napok alól. Rendkívüli esetben, súlyos okból való távolmaradást az osztályfőnök is 

engedélyezhet. A távolmaradás miatti kiesést minden esetben pótolni kell. 

A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási 

intézményt. A tanulókat testnevelésóráról átmeneti időre is csak orvosi szakvélemény alapján lehet 

felmenteni. A testnevelés alól átmenetileg felmentett tanuló köteles végig jelen lenni a kérdéses órán. 

Ha a tanuló a tanórai foglakozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell. A késés igazoltnak 

tekinthető, ha azt bejáró tanuló esetén a közlekedési vállalat igazolja, vagy előzetes szülői kérés esetén 

egészségügyi vizsgálat miatt történt. A késői felkelés vagy a busz lekésése miatti hiányzást egy tanévben 

egy alkalommal a szülő is igazolhatja, ismételt előfordulása esetén igazolatlannak minősül. A késések ideje 

az elektronikus naplóban halmozódik, és ha egy tantárgyból eléri a 45 percet, egy igazolatlan órának 

minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. 

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének előírásai szerint történik. 

Tanköteles tanuló esetében: 

- első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése 

- tízedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése, a tízedik igazolatlan 
óra után: gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell 
őrizni) 

- a harmincadik igazolatlan óra után: általános szabálysértési hatóság, továbbá ismételten a 

gyermekjóléti szolgálat értesítése, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében (a 

másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

- az ötvenedik igazolatlan óra után: a jegyző és a kormányhivatal értesítése (a másodpéldányt az 

irattárban kell őrizni) 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire. 
Nem tanköteles kiskorú tanuló esetében: 

- első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése 

- a tizedik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell 
őrizni) 

- ismételt igazolatlan mulasztás után: a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével a szülő postai úton 
történő értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 

- a harmincadik igazolatlan óra után: a tanulói jogviszony megszüntetése, a szülő és az egészségpénztár 

postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni).  

Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal postai úton is ki kell küldeni, 

ebben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 tanítási 

órát vagy egy tantárgyból a tanítási órák 30%-át, nem osztályozható. A nevelőtestület külön engedélye 

szükséges hozzá, hogy osztályozóvizsgát tehessen. Húsznál több igazolatlan óra esetén a nevelőtestület 

megtagadhatja az osztályozóvizsga engedélyezését, ha az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. 
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Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt 

teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

 

11.1. A tanóra alóli felmentések 

A tanulók egy-egy óráról való felmentését bármelyik szaktanár kérheti, az igazgató engedélyezheti.  

A versenyző, vizsgázó tanulóknak adható felmentések: 

Alapszabályként: a tanuló annyi tanóra alól mentesíthető, ahány órás versenyen részt vesz. Városi és 

megyei/területi versenyek előtt a tanuló legalább 120 perccel mentesíthető a tanórák alól. 

Országos verseny napja előtt és a verseny napján hiányzása igazolt. 

 OKTV első forduló, és egyéb országos versenyeken a verseny fordulójának napján, vagy a pályázat 

beadási határideje előtt, 1 tanítási nap, 

 OKTV második forduló: a verseny napja és az azt megelőző 1 tanítási nap 

 OKTV döntő: a verseny napja és az azt megelőző 2 tanítási nap 

 előrehozott érettségi: írásbelire és szóbelire a vizsganapokkal együtt összesen 4 nap,  

 nyelvvizsga: írásbelire és szóbelire összesen 4 nap, 

 jogosítvány megszerzése: a vizsgák időtartamára. 

Egy tanuló egy tanévben legfeljebb kettő, az iskola által szervezett, tanítási napot érintő külföldi vagy 

belföldi úton vehet részt. Kivétel ez alól, ha külön engedéllyel az iskola közösségét képviseli. Ezt az 

osztályfőnök tartja számon.  
A tanuló középiskolai, főiskolai és egyetemi nyílt napokon részt vehet. Írásban kell jeleznie szülei által jóváhagyott 

részvételi szándékát az osztályfőnökénél a rendezvény előtt legalább két héttel  Az utolsó előtti és az utolsó tanévben 

legfeljebb összesen három alkalommal van lehetősége közép- és felsőoktatási intézmények rendezvényeit vagy 

közoktatási tájékoztató rendezvényt látogatni tájékozódás céljából.  

 

12. A helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök és az iskolához tartozó területek használatának 

rendje 

Az iskola felszerelései mindannyiunk közvagyona. Az iskolát a benne uralkodó rend és tisztaság teszi 

barátságossá és otthonossá. Ügyeljünk a tantermek, folyosók és mellékhelyiségek tisztaságára, a hulladékot 

külön felszólítás nélkül helyezzük a megfelelő gyűjtőedénybe. 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és azután is csak 

pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben és a tornateremben, edzőteremben a tanulók 

csak a terembeosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak, kizárólag a szaktanárok jelenlétében. Tanítási 

idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett szakkör, tehetséggondozás, felzárkóztatás 

keretében, tanári felügyelettel tartózkodhat az iskolában a házirend betartásával. 

Az egyes osztályok a tanév időtartamára felelősek annak a tanteremnek az állapotáért, a bútorokért és 

berendezési tárgyakért, amelyeket használatra megkaptak. A tanuló személyesen is felelős azokért az 

asztalokért és székekért, amelyeket használ. Az okozott kárt a gazdasági vezetőnek jelenteni kell, az 

okozónak jóvá kell tenni, meg kell téríteni.   

Az osztálytermek dekorációja csak az osztályfőnök irányításával lehetséges. A díszteremben a szervezési 

igazgatóhelyettes engedélyével és a gazdasági igazgatónál való bejelentés után lehet foglalkozásokat tartani. 

A tornatermet, konditermet és az öltözőket a testnevelő tanárok által meghatározott szabályok szerint lehet 

használni, melyeket a tanév kezdetekor ismertetnek (2. sz. melléklet). Az informatikai tantermeket az 

informatikatanárok által meghatározott szabályok szerint lehet használni, melyeket a tanév kezdetekor 

ismertetnek (3. sz. melléklet). A laboratóriumi gyakorlatok során használt termeket a szaktanárok által 

meghatározott szabályok szerint lehet használni, melyeket a tanév kezdetekor ismertetnek. (4. sz.melléklet) 

A játék, a mozgás, a sport helyszíne a tanórák között a sportudvar.  

Tanítási idő alatt az iskola területét - iskolaorvosi vélemény esetén is - csak igazgatói vagy szülői írásbeli 

engedéllyel lehet elhagyni.  

Idegenek az iskola területén csak a portás tudtával és utasításai alapján tartózkodhatnak. 

Az iskola bejáratánál, díszudvarán és a folyosókon zártláncú biztonsági kamerarendszer működik. A felvett 

képekhez csak az arra kijelölt személyeknek van hozzáférésük, azokat csak indokolt esetben (károkozás, 

lopás stb. gyanúja) használják fel.  

Hirdetések, plakátok iskolában való kifüggesztéséhez igazgatói engedély szükséges. 
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Az iskola tantermeinek, aulájának, ebédlőjének, sportlétesítményeinek bérbe vagy ingyenes használatba 

adásáról az iskola igazgatója jogosult rendelkezni. 

 

13. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések  

A gimnáziumban térítési díjat az iskolai étkezésért kell fizetni. A tanulók a gazdasági irodában, az iskola 

honlapján előre közzétett időpontban, általában minden hónap utolsó hetében fizethetik be a következő 

hónap térítési díját. 

A térítési díjak befizetéséről a pénztáros számlát bocsát ki. Étkezést a befizetést követő harmadik naptól 

tudunk biztosítani, illetve a lemondást is harmadik naptól lehet érvényesíteni.  Mindkét esetben reggel kilenc 

óráig van lehetőség a rendelés módosítására. Betegség vagy egyéb távollét esetén az ebéd elvihető a 

konyháról, amennyiben ezt a szándékot jelezték a gazdasági irodában. Ugyanitt lehet a módosítást 

bejelenteni. A helyesbítő számla alapján a következő befizetéskor tudja visszaadni az intézmény az el nem 

fogyasztott ebéd árát.    
 

14. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 

Az iskola szabadon felhasználhatja dekorációs, reklám- vagy egyéb célra a tanulók által előállított 

termékeket, alkotásokat, ha ez ellen a tanulónak nincs kifogása, a kiskorú tanuló szülője nem tiltja meg, és 

ebből közvetlen bevétele nem származik.  

 

15. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó 

tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 

Az alanyi jogon járó tankönyvtámogatás rendjéről az ide vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a 

tankönyvrendelési szabályzat rendelkezik. Iskolánk az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtár 

állományának kölcsönadásával tudja biztosítani.  

Szociális alapon kérelem nyújtható be iskolai menzatámogatásra, tankönyvtámogatásra, versenynevezések 

támogatására. 

A  támogatásra irányuló kérelmek elbírálása az anyagi lehetőségek függvényében történik.  

 

A kérelemhez kötelezően csatolandó naprakész dokumentumok: 

1. Jövedelemigazolások 

2. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat 

3. Jogviszony igazolás (ha a testvér felsőfokú oktatási intézményben tanul) 

 

 

A kérelem benyújtásának határideje: 

I. félév  szeptember 8-ig 

II. félév január 31-ig 

 

A kérelem elbírálásának ügyében a következő határozatok születhetnek: 

- a kérelem elutasítása 

- 25 %-os támogatás 

- 50 %-os támogatás 

- 100 %-os támogatás 

 

A kérelem érvénytelen, ha hiányos a kitöltése, valótlan adatokat tartalmaz, a kötelezően csatolandó 

dokumentumok érvényességi ideje lejárt, vagy nincsenek csatolva. 

Nem áll módunkban határidőn túl beérkezett kérelmeket elbírálni. A rendelkezésre álló keretösszeg erejéig 

és a beérkezett kérelmek mennyiségétől függően tudjuk megállapítani a támogatásra való jogosultságot. A  

Házirendben mellékleteként csatolt kérelmet kell kitölteni. 
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16. Óvó, védő rendelkezések 

A tanulók kötelességei között felsoroltuk azokat a viselkedési normákat, amelyek saját és társaik testi 

épségét szolgálják, és a veszélyességük miatt kerülendő és büntetendő magatartásformákat.A 

testnevelésórák, laboratóriumi órák és informatikaórák biztonságos lebonyolítása érdekében a házirend erre 

vonatkozó mellékleteit maradéktalanul be kell tartani. 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi tájékoztatót tart, 

amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a figyelmüket a veszélyforrások 

kiküszöbölésére. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a 

diákok aláírásukkal igazolják. Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon 

tantárgyak tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fenn. Ilyen 

tantárgyak: fizika, kémia, biológia, informatika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét a digitális naplóban 

dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és 

szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az 

ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit 

a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják. 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan esetben, 

amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl. osztálykirándulás, 

munkavégzés, közösségi szolgálat stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni 

és adminisztrálni. 

A tanulóbalesetek bejelentése kötelező. Az a pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, 

mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő 

megküldését az iskolatitkár végzi. 

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatót tart az intézmény munkabiztonsági tanácsadója és tűzvédelmi előadója. A tájékoztató tényét és 

tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

 

Bombariadó és épülettűz esetén az SzMSz-ben részletezettek szerint kell eljárni. A minden tanévben 

gyakorolt tűzriadó az épület katasztrófa esetén történő mihamarabbi kiürítését célozza. 
 

17. A házirend mellékletei 

 

1.  Tanítást kezdő és lezáró imádság 

2.  A testnevelésórák rendje 

3. Az informatikaórák és az informatika szaktanterem rendje 

   A fizika, a kémia, a biológia előadók és a kémia laboratórium használati rendje 

5.Támogatási kérelem 

6. Igazolás sportegyesületi tagságról 

7. Szülői igazolás kiskorú tanuló távolmaradásáról 

8. Az osztályozó- és javítóvizsgák követelményei 
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A székesfehérvári 

 

Ciszterci Szent István Gimnázium 

  

HÁZIRENDJÉNEK 

 

mellékletei 
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1. számú melléklet 

Tanítás előtti imádság 

 

Jöjj el, Szentlélek Úristen, 

igazság és Szeretet Lelke 

adj nekünk jó lelket, 

kedvet, szorgalmat és kitartást 

ahhoz a munkához, amelyre meghívtál! 

Világosítsd meg értelmünket, 

hogy a természetben és az emberi életben 

fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait! 

Nevelj és alakíts bennünket, 

hogy egész életünkben 

alkalmasak legyünk az igazság szolgálatára, 

és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát 

Krisztus, a mi urunk által. 

Ámen 

Szent Benedek és Szent Bernát atyáink, 

könyörögjetek érettünk! 

 

Tanítást lezáró imádság 

 

Urunk, Jézus Krisztus! 

Te vagy az út, amelyen járnunk kell, 

az igazság, amelyet keresünk, 

az élet, amely egyetlen boldogságunk. 

Hálát adunk mindazért a sok jóért, 

amelyben ma részesültünk. 

Áldd meg Egyházunkat, hazánkat, 

szüleinket és tanárainkat! 

Segíts továbbra is, hogy úgy szeressük 

egymást és minden embert, ahogy 

a Te tanítványaidhoz illik. Add, 

hogy eredményeink és kudarcaink 

egyaránt tehozzád vezessenek. 

Ámen 

Magyarok Nagyasszonya, 

Könyörögj érettünk! 
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2. számú melléklet 

 

A testnevelési órák rendje 

A testnevelésórák helyszínei és környezetük fokozottan balesetveszélyes területek, ezért az itt tartózkodó 

személyeknek fokozottabb figyelmet kell tanúsítaniuk a balesetek megelőzése érdekében. 

Ezeken a helyszíneken bármilyen balesetveszélyessé vált eszköz észlelését azonnal jelenteni kell az órát 

tartó szaktanárnak. 

A testnevelésórákon a kötelező felszerelés a fekete rövidnadrág, lányoknak engedélyezett a melegítőalsó, a 

fehér ciszteres rövid ujjú póló, váltó sportcipő, amely nem fekete talpú (lehetőleg nem tornacipő), valamint 

fehér váltózokni, az úszásórákon fiúknak úszónadrág, lányoknak úszódressz, úszósapka, szükség esetén 

szemüveg, valamint törölköző, szappan vagy tusfürdő és papucs. 

Testnevelés- és úszásórai felszereléshiány miatt a harmadik esetben szaktanári figyelmeztetésben részesül a 

tanuló. Minden további felszereléshiány újabb szaktanári figyelmeztetést von maga után.  

A tornaterembe belépni csak tiszta váltócipőben szabad. 

A testnevelésórákon ékszerek viselése balesetveszélyes, ezért tilos, hosszú haj csak összefogva hordható. A 

testnevelésórák helyszínein és az öltözőkben rágógumizni szigorúan tilos. Testnevelésórára való becsengetés 

után a tanulók a tanár érkezéséig az öltözőkben fegyelmezetten kötelesek várni, majd a tanár utasítására 

vagy a teremben, vagy az udvaron kell sorakozniuk. 

Az öltözőkbe csak akkor mehet be a következő osztály, ha az előző már rendben elhagyta! 

Tanári engedély nélkül a tornaterembe, tornaszertárba senki nem léphet be, tanári felügyelet nélkül a 

tornateremben senki sem tartózkodhat. A testnevelésórákon a szereket engedély nélkül nem lehet használni, 

illetve használatuk is csak a rendeltetésüknek megfelelően történhet. 

A testnevelésórák alatt a teremből kimenni engedély nélkül nem lehet. Óráról való felmentési kérelmet csak 

orvosi igazolás esetén lehet figyelembe venni. A felmentett tanulók a tanórán kötelesek (a tornateremben 

váltócipőben) a tanóra helyszínén tartózkodni.  A lányok egészségügyi okból könnyített testnevelést 

kérhetnek, ha nincs orvosi felmentésük. Át kell öltözniük, de ilyenkor bizonyos gyakorlatok alól 

felmentésben részesülnek. A tanórán előforduló balesetet azonnal jelezni kell a szaktanárnak! Ugyanígy 

jelezni kell az órát tartó tanárnak a gyógyszerszedést, rosszullétet, illetve minden olyan dolgot, ami a tanuló 

egészségével összefügg.  
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3. számú melléklet 

Az informatikaórák és informatikai tantermek rendje 

Az informatikaórák helyszínei (az informatikai szaktantermek, szám szerint 16A és 16B) és környezetük 

fokozottan balesetveszélyes területek, ezért az itt tartózkodó személyeknek (tanulóknak) fokozottabb 

figyelmet kell tanúsítaniuk a balesetek megelőzése érdekében. Ezeken a helyszíneken bármilyen 

balesetveszélyessé vált eszköz észlelésekor, azt azonnal jelenteni kell az órát tartó szaktanárnak. A 

meghibásodásokról szólni kell a rendszergazdának vagy a szaktanárnak. 

A termekbe csak lezárt, lehetőleg az iskolatáskába helyezett üvegben szabad italt behozni. Ételt a 

számítógépasztalra helyezni, illetve a teremben étkezni tilos. Az informatika terembe belépni csak tanári 

engedéllyel és felügyelettel szabad. A termeket órák után kulccsal zárjuk, amelyek a informatika tanáriban 

megtalálhatóak. Tanári engedély nélkül tanuló az informatika teremben és az informatika tanáriban nem 

tartózkodhat. 

Az informatikaórára való becsengetés után a tanulók a tanár érkezéséig a folyosón fegyelmezetten kötelesek 

várni. A terembe az órát tartó tanár engedi be a tanulókat. A teremben a számítógépeket csak 

rendeltetésszerűen szabad használni. Hardveres javításokat tanuló nem végezhet, a gépházba, illetve a 

csatlakozókhoz, kábelekhez tanuló nem nyúlhat. A gépek reset-tel történő újraindításához minden esetben 

engedélyt kell kérni a tanártól. 

Ha valaki a számítógéphez külső csatlakozót szeretne csatlakoztatni (pendrive, telefon, stb.), minden esetben 

engedélyt kell kérnie a szaktanártól. A teremben a gépek áramtalanítását, valamint az áramellátás 

újraindítását tanuló nem végezheti. A tanárnak kell szólni, ha valamely tanuló olyan meghibásodást észlel, 

amely ezt a műveletet szükségessé teheti (esetleges zárlat, tűz esetén). 

Óra elején a gépeket szakszerűen kell indítani. Mindenkinek a rendszergazdától kapott saját jelszavával kell 

belépnie a rendszerbe. Mások jelszavát nem használhatja, mások mappájába nem írhat és onnan nem 

törölhet. Az óra folyamán a gépeket rendeltetésszerűen csak a feladat elvégzésére használhatja. Internet 

használata csak a szaktanár engedélyével történhet. Tanuló a gépekre szoftvert engedély nélkül nem 

telepíthet. Tilos a számítógépek beállításának megváltoztatása. Tilos a szerzői jogok megsértése. 

A tanítási órák végén a gépeket szakszerűen kell leállítani, vagy a gépekből kijelentkezni a szaktanár 

utasítása alapján. A gépek rongálása tilos. Ha a tanuló rongálást észlel, jelentenie kell a szaktanárnak. Ha ezt 

nem teszi meg, akkor a következő órán észlelt rongálás esetén esetleg őt vonhatjuk felelősségre. A gépek 

szándékos rongálásának fegyelmi és anyagi vonzata van. 

Alapvető elvárás más munkáinak tiszteletben tartása, mértéktartás a hálózati erőforrások magáncélra való 

felhasználásában, törekvés a hálózat biztonságos működtetésére (vírusmentesség). 
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4. számú melléklet 

 

A fizika, a kémia, a biológia előadók és a kémia laboratórium használati rendje 

1. Az előadótermekben és a laboratóriumban a diákok csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. 

2. Az előadótermekben elhelyezett szemléltető és kísérleti eszközöket a diákok csak a szaktanár utasításai 

alapján használhatják, azokat megrongálni, eltulajdonítani szigorúan tilos! 

3. A tanulókísérletek alkalmával használt vegyszereket megkóstolni, meginni, az előadóteremből kivinni 

szigorúan tilos és balesetveszélyes! 

4. Az előadótermekben és a laborban található csapokból vizet inni szigorúan tilos! 

5. A természettudományi laboratóriumban mindig nagy figyelemmel és körültekintéssel kell dolgozni, mert 

figyelmetlen munkával önmagunk és társunk testi épségét veszélyeztetjük. A gyakorlat során csak az előírt 

feladatot szabad elvégezni, attól eltérni szigorúan tilos és balesetveszélyes! Vegyszert a laborból hazavinni 

szigorúan tilos, ha ez megtörténik, súlyos fegyelmi vétségnek minősül! 

6. A laboratóriumban gyakran használt üvegedények törését jelenteni kell a szaktanárnak, sérült eszközzel 

dolgozni tilos! 

7. Tűz esetén értesítsük azonnal a szaktanárt, aki elvégzi a szükséges intézkedéseket! 

8. A szaktantermekben előforduló baleseteket azonnal jelezzük a tanárnak! 

9. A tanulókísérleti órákra vonatkozó balesetvédelmi előírásokat mindenki köteles maradéktalanul betartani, 

ezek ismeretének hiányában a tanuló nem végezhet gyakorlatot! 

10. Az eszközök használatakor szándékosan okozott kárt a diák köteles megtéríteni! 
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5.sz.melléklet 

 

 

K É R E L E M 

 
_______/_______tanév 

 

…………….. félév 

 

Ikt.szám.: …………/………év 

 

Alulírott kérem, hogy gyermekem……………………………………........(név)…………… osztályos tanuló 

részére a …………………………………..támogatására való jogosultságot szíveskedjék megállapítani. 

A kérelem indokolása: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

A tanuló tanulmányi átlaga: ___________ 

 

Jövedelmi adatok: 

A jövedelmek típusai 

 

a család havi 

nettó 

jövedelme 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó 

jövedelem 

 

  

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 

 

  

 3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 

 

  

 4 A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: 

GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, anyasági 

támogatás) 

 

  

 5. Álláskeresők támogatásáról, keresetpótló jutatásról szóló határozat (álláskeresők 

járadéka, álláskeresők segélye, keresetpótló jutatás) 

 

  

6. Egyéb (ösztöndíj stb.) 

 

  

 7. Szociális ellátásokról szóló igazolás (rendszeres szociális segélyről, bérpótló 

juttatásról, időskorúak járadékáról, ápolási díjról) 

  

   

 Összes nettó jövedelem   

 

Közös háztartásban élők száma: ____________________ 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem : ___________________ Ft/hó.  

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-7. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának 

igazolására szolgáló naprakész iratokat! 
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Mellékletek felsorolása: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______ 

 

Székesfehérvár, …………év……………………..hónap……..nap 

 

 

…………………………………    …………………………………… 

 osztályfőnök               szülő 
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6. számú melléklet 

 

IGAZOLÁS 

 

 

 

Hivatalosan igazolom, hogy……………………………………………………………(név) a  

Ciszterci Szent István Gimnázium ……………osztályos tanulója igazolt sportoló. 

 

 

Egyesülete: ……………………………………………... 

 

Szakosztálya: ……………………………………………... 

 

Edző neve: ……………………………………………… 

 

Edzés/hét: ……………………… 

 

 

Ezt az igazolást a mindennapos testnevelés délutáni 2 órájának kiváltása céljából adtam ki a  Ciszterci Szent 

István Gimnázium kérésére. 

 

Érvényessége:  

 

Székesfehérvár , ………………………… 

 

 

     PH.   ………………………………….. 

          edző 
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7. számú melléklet 

 

 

I G A Z O L Á S 

 

Alulírott …………………………….……………………………….………………… mint a 

 

……………………………………………….. nevű gyermek (szül. idő: 

 

…………………..anyja neve: …….……………….................………..) szülője / törvényes 

 

képviselője igazolom, hogy nevezett gyermek, aki a(z) 

 

.................................................……………………………………………….. iskola (címe: 

 

………………………………………..……………………..) ….…… évfolyamos tanulója, 

 

………………………………... napo(ko)n, az iskolai tanítási óráról / az iskola által szervezett 

 

foglalkozásról jogszerűen van távol. 

 

A távolmaradás oka: …….....……………………………………………………… 

 

Dátum: …………..…………………………. 

 

                                                                                     ………………………………………… 

                                                                                     gyermek szülője / törvényes képviselője 
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8. melléklet 

 

Az osztályozó- és javítóvizsgák követelményei 

 

Angol mint első idegen nyelv 

 

Az írásbeli – szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. 

Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban adják ki a tanév végi 

jegyet. 

Az osztályozó vizsga írásbeli követelménye az adott év(ek) nyelvtani ill. lexikai anyaga alapján összeállított 

teszt. A szóbeli témáit az adott évfolyam(ok)on átvett leckék adják. 

 

  

5. osztály 

Írásbeli 

  

Alapvető nyelvtani szerkezetek: létige, névelő, főnevek egyes és többes száma, betűzés, tagadás, tiltás, 

számok 1-100, birtokos névmások, birtokviszony kifejezése, birtoklás kifejezése (have got), there is/there 

are, időpontok(óra), egyszerű jelen, folyamatos jelen (kérdés/tagadás), prepozíciók (hely kifejezésére), 

can/can’t használata. 

  

Témák: 

  

Family, Friends, My world, My town, My school, Our house, My room, Free time, Daily routine 

Tudjon egyszerű kérdéseket feltenni és kérdésekre egyszerű mondatokkal közléseket megfogalmazni. 

  

6. osztály 

Írásbeli 

  

Az előző évfolyam nyelvtani anyaga, valamint sorszámnevek (1 -100), hónapok, névmások tárgyesete, múlt 

idő kifejezése (kérdés/tagadás), rendhagyó múlt idejű igék, megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 

(some, any, how much, how many, a little, a few) melléknévfokozás, összehasonlítások, a melléknév és 

határozószó használata, going to szerkezet. 

  

Témák: 

  

My school, Birthdays, Daily life, Animals, Holidays, Food and drink, Shopping, My country, Free time 

Tudjon egyszerű kérdéseket feltenni, egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni és egyszerű 

élethelyzetben párbeszédet alkotni. 

  

7. osztály 

Írásbeli 

  

Az előző évfolyamok nyelvtani anyaga, valamint a jövő idő és szándék kifejezése(will), folyamatos múlt, 

egyszerű és folyamatos múlt összevetése, névelőhasználat, befejezett jelen(kérdés, tagadás) 

should/shouldn’t, must, have to használata. 

  

Témák: 

  

Family, Places, Friends, Times and Places, Future Plans, London, My town,  Sightseeing, School rules, 

House rules, Transport, Directions 
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Tudjon kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszolni, egyszerű mondatokkal 

közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, megértési probléma esetén 

segítséget kérni, részt venni egyszerű párbeszédben, beszélgetést kezdeményezni és befejezni. 

  

8. osztály 

Írásbeli 

  

Az előző évfolyamok nyelvtani anyaga, valamint az used to szerkezet, too/enough, befejezett jelen és 

egyszerű múlt összevetése, question- tags, should/might, tárgyi, alanyi és időhatározói mellékmondatok, 

melléknevek – ed/ing végződéssel, árnyalt jövő idő kifejezése, feltételes mód(1 -2 típus), szenvedő 

szerkezet, gerund és infinitive alakok, there is someone/something + ing, see/hear someone + ing 

  

Témák: 

  

Clothes, Free Time, Jobs, Work experience, Health, Lifestyle, Future plans, Rules at school, Climate and 

weather, Our environment 

  

Tudjon a tanult témakörökben önállóan beszélni, részt venni egyszerű szituációs feladatokban, tudjon egy 

korábban nem látott képről néhány mondatban összefüggően, önállóan beszélni.Tudjon néhány soros 

információt közölni írásban. 

  

  

9. osztály 

Írásbeli 

  

Az előző évfolyamok nyelvtani anyaga, befejezett jelen folyamatos alakja, feltételes mód(3. típus) összetett 

mondatok, jelzős szerkezetek, igeminták 

  

Témák: 

  

Lifestyle, Shopping, Future plans, Places, Jobs, Travel, Inventions, Holiday 

  

Tudjon egyszerű sruktúrába rendezett mondatokban kérdésekre válaszolni, eseményeket elmesélni, 

probléma esetén segítséget kérni, részt venni egyszerű párbeszédben, beszélgetést kezdeményezni, befejezni. 

Szövegből megtalálni fontos információkat, az ismert nyelvtani szerkezetek felhasználásával, tényszerű, 

információt közvetítő szöveget írni, nyelvhasználati feladatokat megoldani a tanult nyelvtani anyag alapján, 

egyszerűbb szöveget hallás után megérteni. 

  

10. osztály 

Írásbeli 

  

Az előző évfolyamok nyelvtani anyaga, igeminták, befejezett múlt folyamatos alakja, 

kötelezettség és megengedés, szóképzés, feltételes mód mindhárom típusa. 

  

  

Témák: 

  

Jobs, Rules for life, Future plans, Home, Family, Relatives, Passions, Journey, Social conscience, 

Technology in everyday life 

  

Tudjon a tanult témakörökben önállóan beszélni, részt venni szituációs feladatokban, korábban nem látott 

képről összefüggően beszélni, a tanult nyelvi eszközökkel baráti levelet megfogalmazni, egy olvasott 
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szöveget globálisan és részleteiben is megérteni, a lényeget kiemelni, nyelvhasználati feladatokat a tanult 

ismeretek alapján megoldani, autentikus szöveget hallás után megérteni. 

  

11. évfolyam 

Írásbeli 

  

Az előző évfolyamok nyelvtani anyaga, függő beszéd és kérdés, névelőhasználat, valószínűség kifejezése, 

összetett főnevek, szóképzés, cél- és okhatározós mellékmondatok, woluld rather, had better szerkezetek, 

should/ ought to, all, both, either, neither, none 

  

Témák: 

Personal data, Family and social life, People and society, Our environment, School, The world of work, 

Lifestyle, Entertainment, Travelling and holidays, Science and technology, 

Nature, Art and culture. 

  

Tudjon a tanult témakörökben önállóan beszélni, részt venni szituációs feladatokban, korábban nem látott 

képekről összefüggően beszélni, azokat összehasonlítani, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazni baráti 

és hivatalos levelet ügyelve a formai követelményekre, és hosszabb (100-120szó) irányított fogalmazást írni. 

Tudjon egy olvasott szöveget globálisan és részleteiben is megérteni, a lényeget kiemelni, nyelvhasználati 

feladatokat a tanult ismeretek alapján megoldani, autentikus szöveget hallás után megérteni. 

  

12. osztály 

Írásbeli  

Az előző években tanult nyelvtani ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

  

Témák: 

Personal data, Family, People and society, Our environment, School, The world of work, Lifestyle, 

Entertainment, Travelling and holidays, Science and technology. 

  

Tudjon a tanult témakörökben önállóan beszélni, részt venni szituációs feladatokban, korábban nem látott 

képekről összefüggően beszélni, azokat összehasonlítani, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazni baráti 

és hivatalos levelet ügyelve a formai követelményekre, és hosszabb (100-120szó) irányított fogalmazást írni. 

Tudjon egy olvasott szöveget globálisan és részleteiben is megérteni, a lényeget kiemelni, nyelvhasználati 

feladatokat a tanult ismeretek alapján megoldani, autentikus szöveget hallás után megérteni. 

 
Angol mint második idegen nyelv 

9. osztály 

Írásbeli 

 

Alapvető nyelvtani szerkezetek: létige, névelő, főnevek egyes és többes száma, betűzés, tagadás, tiltás, 

számok 1-100, birtokos névmások, birtokviszony kifejezése, birtoklás kifejezése (have got), there is/there 

are, időpontok(óra), egyszerű jelen, folyamatos jelen (kérdés/tagadás), prepozíciók (hely kifejezésére), 

can/can’t használata, sorszámnevek (1 -100), hónapok, névmások tárgyesete, múlt idő kifejezése 

(kérdés/tagadás), rendhagyó múlt idejű igék, megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (some, any, 

how much, how many, a little, a few) melléknévfokozás, összehasonlítások.   

Témák:  

Family, Friends, The world of work, My town, My school, Our house, My room, Free time, Daily routine, 

Lifestyle, Holidays, Food and drink, Shopping, My country, Free time. 

Tudjon egyszerű kérdéseket feltenni, kérdésekre egyszerű mondatokkal közléseket megfogalmazni, 

megértési probléma esetén segítséget kérni, beszélgetést kezdeményezni és befejezni, egyszerű 

élethelyzetben párbeszédet alkotni és néhány soros információt közölni írásban.  

10. osztály 
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Írásbeli 

Az előző évfolyam nyelvtani anyaga, valamint a jövő idő és szándék kifejezése(will), folyamatos múlt, 

egyszerű és folyamatos múlt összevetése, névelőhasználat, befejezett jelen(kérdés, tagadás) 

should/shouldn’t, must, have to használata, a melléknév és határozószó használata, going to szerkezet. 

Témák: 

Family, Friends, Times and Places, Future Plans, My town,  School rules, House rules, Transport, 

Directions, Clothes, Free Time, Jobs, Work experience, Health, Lifestyle, Climate and weather, Our 

environment. 

 

Tudjon kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszolni, egyszerű mondatokkal 

közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, megértési probléma esetén 

segítséget kérni, részt venni egyszerű szituációs feladatokban, beszélgetést kezdeményezni és befejezni. 

Tudjon a tanult témakörökben valamint egy korábban nem látott képről néhány mondatban összefüggően, 

önállóan beszélni.Tudjon néhány soros információt közölni írásban, rövidebb szövegből megtalálni fontos 

információkat, egyszerűbb szöveget hallás után megérteni. 

11. osztály 

Írásbeli 

Az előző évfolyamok nyelvtani anyaga, valamint az used to szerkezet, too/enough, befejezett jelen és 

egyszerű múlt összevetése, question- tags, should/might, tárgyi, alanyi-és időhatározói mellékmondatok, 

melléknevek – ed/ing végződéssel, árnyalt jövő idő kifejezése, feltételes mód(1 -2 típus), szenvedő 

szerkezet, gerund és infinitive alakok, there is someone/something + ing, see/hear someone + ing, befejezett 

jelen folyamatos alakja, befejezett múlt, igeminták, névelőhasználat, szóképzés. 

Témák 

Personal data, Family and social life, Our environment, School, The world of work, Lifestyle, 

Entertainment, Travelling and holidays, Science and technology, Nature, Art and culture, Jobs, Rules at 

home/at school, Future plans. 

Tudjon a tanult témakörökben önállóan beszélni, részt venni szituációs feladatokban, korábban nem látott 

képről összefüggően beszélni, a tanult nyelvi eszközökkel baráti levelet megfogalmazni, egy olvasott 

szöveget globálisan és részleteiben is megérteni, a lényeget kiemelni, nyelvhasználati feladatokat a tanult 

ismeretek alapján megoldani, autentikus szöveget hallás után megérteni. 

12. osztály 

Írásbeli 

Az előző évfolyamok nyelvtani anyaga, befejezett múlt, feltételes mód mindegyik típusa, összetett 

mondatok, jelzős szerkezetek, igeminták, kötelezettség és megengedés, szóképzés, függő beszéd és kérdés, 

valószínűség kifejezése, összetett főnevek. 

Témák: 

Personal data, Family, People and society, Our environment, School, The world of work, Lifestyle, 

Entertainment, Travelling and holidays, Science and technology. 

Tudjon a tanult témakörökben önállóan beszélni, részt venni szituációs feladatokban, korábban nem látott 

képekről összefüggően beszélni, azokat összehasonlítani, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazni baráti 

és hivatalos levelet ügyelve a formai követelményekre, és hosszabb (100-120szó) irányított fogalmazást írni. 

Tudjon egy olvasott szöveget globálisan és részleteiben is megérteni, a lényeget kiemelni, nyelvhasználati 

feladatokat a tanult ismeretek alapján megoldani, autentikus szöveget hallás után megérteni. 

 
Angol nyelv (második idegen nyelv) 

9. osztály 

Írásbeli 

Alapvető nyelvtani szerkezetek: létige, névelő, főnevek egyes és többes száma, betűzés, tagadás, tiltás, 

számok 1-100, birtokos névmások, birtokviszony kifejezése, birtoklás kifejezése (have got), there is/there 

are, időpontok(óra), egyszerű jelen, folyamatos jelen (kérdés/tagadás), prepozíciók (hely kifejezésére), 

can/can’t használata, sorszámnevek (1 -100), hónapok, névmások tárgyesete, múlt idő kifejezése 

(kérdés/tagadás), rendhagyó múlt idejű igék, megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (some, any, 

how much, how many, a little, a few) melléknévfokozás, összehasonlítások.   
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Témák:  

Family, Friends, The world of work, My town, My school, Our house, My room, Free time, Daily routine, 

Lifestyle, Holidays, Food and drink, Shopping, My country, Free time. 

Tudjon egyszerű kérdéseket feltenni, kérdésekre egyszerű mondatokkal közléseket megfogalmazni, 

megértési probléma esetén segítséget kérni, beszélgetést kezdeményezni és befejezni, egyszerű 

élethelyzetben párbeszédet alkotni és néhány soros információt közölni írásban.  

10. osztály 

Írásbeli 

Az előző évfolyam nyelvtani anyaga, valamint a jövő idő és szándék kifejezése(will), folyamatos múlt, 

egyszerű és folyamatos múlt összevetése, névelőhasználat, befejezett jelen(kérdés, tagadás) 

should/shouldn’t, must, have to használata, a melléknév és határozószó használata, going to szerkezet. 

Témák: 

Family, Friends, Times and Places, Future Plans, My town,  School rules, House rules, Transport, 

Directions, Clothes, Free Time, Jobs, Work experience, Health, Lifestyle, Climate and weather, Our 

environment. 

 

Tudjon kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszolni, egyszerű mondatokkal 

közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, megértési probléma esetén 

segítséget kérni, részt venni egyszerű szituációs feladatokban, beszélgetést kezdeményezni és befejezni. 

Tudjon a tanult témakörökben valamint egy korábban nem látott képről néhány mondatban összefüggően, 

önállóan beszélni.Tudjon néhány soros információt közölni írásban, rövidebb szövegből megtalálni fontos 

információkat, egyszerűbb szöveget hallás után megérteni. 

11. osztály 

Írásbeli 

Az előző évfolyamok nyelvtani anyaga, valamint az used to szerkezet, too/enough, befejezett jelen és 

egyszerű múlt összevetése, question- tags, should/might, tárgyi, alanyi-és időhatározói mellékmondatok, 

melléknevek – ed/ing végződéssel, árnyalt jövő idő kifejezése, feltételes mód(1 -2 típus), szenvedő 

szerkezet, gerund és infinitive alakok, there is someone/something + ing, see/hear someone + ing, befejezett 

jelen folyamatos alakja, befejezett múlt, igeminták, névelőhasználat, szóképzés. 

Témák: 

Personal data, Family and social life, Our environment, School, The world of work, Lifestyle, 

Entertainment, Travelling and holidays, Science and technology, Nature, Art and culture, Jobs, Rules at 

home/at school, Future plans. 

Tudjon a tanult témakörökben önállóan beszélni, részt venni szituációs feladatokban, korábban nem látott 

képről összefüggően beszélni, a tanult nyelvi eszközökkel baráti levelet megfogalmazni, egy olvasott 

szöveget globálisan és részleteiben is megérteni, a lényeget kiemelni, nyelvhasználati feladatokat a tanult 

ismeretek alapján megoldani, autentikus szöveget hallás után megérteni. 

12. osztály 

Írásbeli 

Az előző évfolyamok nyelvtani anyaga, befejezett múlt, feltételes mód mindegyik típusa, összetett 

mondatok, jelzős szerkezetek, igeminták, kötelezettség és megengedés, szóképzés, függő beszéd és kérdés, 

valószínűség kifejezése, összetett főnevek. 

Témák 

Personal data, Family, People and society, Our environment, School, The world of work, Lifestyle, 

Entertainment, Travelling and holidays, Science and technology. 

Tudjon a tanult témakörökben önállóan beszélni, részt venni szituációs feladatokban, korábban nem látott 

képekről összefüggően beszélni, azokat összehasonlítani, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazni baráti 

és hivatalos levelet ügyelve a formai követelményekre, és hosszabb (100-120szó) irányított fogalmazást írni. 

Tudjon egy olvasott szöveget globálisan és részleteiben is megérteni, a lényeget kiemelni, nyelvhasználati 

feladatokat a tanult ismeretek alapján megoldani, autentikus szöveget hallás után megérteni. 
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   A vizsga szerkezete és jellemzői:  

 

Tantárgy A vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése 
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 Írásbeli Szóbeli Gy

ak. 
Tanév végi osztályozó Egyéb osztályozó Javító  

Időtartam 60 perc 15 perc -       

 
 
Aránya az 
értékelésben 

 
 
50% 

 
 
50% 

 
 
- 

90%-tól jeles (5) 90%-tól jeles (5) 90%-tól jeles (5) 

75-89% jó (4) 75-89% jó (4) 75-89% jó (4) 

60-74% közepes (3) 60-74% közepes (3) 60-74% közepes (3) 

35-59% elégséges 
(2) 

35-59% elégséges (2) 35-59% elégséges (2) 

0-34% elégtelen 
(1) 

0-34% elégtelen (1) 0-34% elégtelen (1) 

 
Egyéb jellemzők 

 Felkészülési idő 
30 perc 

    

 

 

A továbbhaladás feltétele: a javító vagy osztályozó vizsga mindkét összetevőjének el kell érnie az elégséges (2) szintet.  
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Biológia osztályozó- és javítóvizsga témakörök 

7.osztály, tankönyv: Mozaik Kiadó Biológia 7. 

 Tételcím Tartalmak Fogalmak 

1. Trópusi 
esőerdők 

Esőerdő: Forró éghajlati övezet, egyenlítői éghajlat. 
Egyenlítő menti elhelyezkedés. tápanyagszegény talaj. 
Fajszegény cserje- és gyepszint, 60 méterre is megnövő fák, 
több lombkoronaszint, örökzöld lombozat, törzsön nyíló 
virágok. 
Liánok: talajban gyökerezés, hosszú, csavarodó szár, a fák 
koronájában elhelyezkedő lombozat. 
Fán lakó növények: a fák törzsén, ágain megtelepedő 
szervek, tápanyagfelvétel a levegő páratartalmából és a 
csapadékból, valamint a korhadékból. 

Esőerdő, 
örökzöld, 
törzsönvirágzás, 
palánkgyökér, 
liánok, 
fán lakó növények. 

2. Amazónia 
varázslatos 
állatvilága 

Kolibrik: Apró test, színes és csillogó tollazat, gyenge 
lábak, hosszú, keskeny szárny, hosszú, csőszerű csőr, vályú 
alakú nyelv. 
Bőgőmajmok: Gömbölyű fej, előretekintő szem, kis törzs, 
hosszú fogófarok és fogóvégtag, körmök. 
Jaguár: 1,5-2 méter hosszú test, erős törzs, rövid végtagok, 
hosszú farok, sárga alapon fekete foltos bunda, gömbölyű 
fej. 

Gerinces, 
emlős, 
madár, 
macskaféle, 
ragadozó, 
mancs, 
fogófarok, 
fogóvégtag, 

3. A 
kivilágosodó 
erdők 

Trópusi lombhullató erdő: Forró éghajlati övezet, 
szavanna (trópusi monszun) éghajlat. 
Esőerdővel szomszédos térségekben való előfordulás. 40 
m-nél alacsonyabb, többnyire lombhullató fák, laza 
lombkoronaszint, dús gyep- és cserjeszint. 
Csimpánz: Nagy test, dús fekete szőrzet, csupasz tenyér és 
talp, hiányzó farok, megnyúlt végtagok, fogásra alkalmas 
kéz és láb, körmök, kifejező arcjáték. 
Nílusi krokodil: 6 méteres, gyíkszerű test, barnászöld szín, 
szarupikkelyes bőr, fejtetőn elhelyezkedő orr- és szempúp, 
rövid végtagok, oldalról lapított farok. 

Trópusi lombhullató erdő, 
gerinces, 
emlős, 
majom, 
emberszabású 
majom, 
hüllő, 
szarupáncél, 
úszóláb, 
fogóvégtag. 

4. Fűtenger a 
trópusokon 

Szavanna: Szavanna éghajlat, alacsony vagy magas 
fűfélék, facsoportok vagy magányos fák. 
Nagy humusztartalmú talaj. 
Majomkenyérfa: Rövid, vastag törzs, terebélyes korona, 
ritka lombozat, nagy virágok, termések. 
Akáciák: Alacsony törzs, lapos korona, összetett levelek, 
tövises ágak, színes virágok, száraz falú termések. 
Strucc: Nagy termet, hosszú nyak és hátsó végtag, futóláb, 
Ý barnásszürke, Ţ fekete, 
fehér dísztollakkal, kékesszürke vagy vörös nyak, lábszár, 
láb. 

Szavanna, 
törzs, 
ágak, 
korona, 
összetett levél, 
tövis, 
madarak, 
fészekhagyó fiókák. 

5. Állatsereglet a 
szavannán 

Csíkos gnú: Nagy test, farok felé lejtő hát, sötét 
keresztsávok a test elején, oldalra hajló tülkös szarv, 
karcsú, páros ujjú patás végtag. 
Zebrák: A lónál kicsit kisebb test, fekete-fehér csíkos, 
rövid szőrzet, felálló sörény, hosszú, páratlan ujjú patás 
végtagok. 
Oroszlán: 2 m hosszú test, sárgásbarna, rövid szőrzet, 
farokbojt, Ţ-en sörény, hosszú farok, rövid végtagok. 

Tülkös szarv, 
páros ujjú patás láb, 
összetett gyomor, 
kérődző, 
növényevő, 
páratlan ujjú patás láb, 
sörény, 
macskaféle, 
mancs, ragadozó. 

6. Az 
erszényesek 
szigete 
Olvasmány 

Eukaliptuszok: Magas termet, fehér 
kéreg, örökzöld levelek, színpompás porzók. 
Kacsacsőrű emlős: Sötétbarna szőrzet, széles farok, 
úszóhártyás lábak, csőrszerű állkapocs. 
Vörös óriás kenguru: Nagy termet, kis fej, rövid mellső 
végtagok, fejlett hátsó végtagok, hosszú, erős farok, 
erszény. 
Koala: Kerek fej, csupasz orr, bojtos fül, két „hüvelykujj”, 
hosszú karmok, erszény. 

Szavanna, 
trópusi lombhullató erdő, 
örökzöld, 
emlős, 
kloáka, 
erszény, 
erszényes emlős, 
tojásrakó emlős, 
úszóhártyás láb, ugróláb. 

7. A szárazság 
hazájában 

Sivatag: Forró éghajlati övezet, sivatagi éghajlat. 
Térítők menti elhelyezkedés. 
Homokos, kavicsos, köves felszín. A sivatag szélein sűrűbb 
elrendeződésű, alacsony növésű, szúrós bokrok, másutt 
gyér növényzet. Fák csak az oázisokban vannak. 
Óriáskaktusz: 15 m-es magasság, sekélyen elterülő, dús 
gyökérzet, vastag, elágazó szár, bordázott felület, tövisekké 

Sivatag, 
pozsgás szár, 
tövis, 
gerinces, 
emlős, 
párosujjú patás láb, 
ragadozó, 
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módosult levelek. 
Egypúpú teve: Vörösbarna szőrzet, kis fej, hajlottan tartott 
nyak, zsírpúp, testtől elálló combok, párosujjú patás láb, 
széles talpfelület. 
Sivatagi róka és sivatagi ugróegér: homokszínű szőrzet, 
nagy fülkagyló, hatalmas szemek, szőrös talpfelület. 

növényevő, 
összetett gyomor, 
kérődző, 
rágcsáló. 

8. Ültetvények 
növényei 
 

Kakaófa: Alacsony termet, törzsön ülő virágok és 
termések, sokmagvú toktermés. 
Banán: 3-5 méter magas, lágyszárú fűféle, nagy 
levéllemezek, emeletekben elhelyezkedő virágok és 
termések, mag nélküli bogyótermés. 
Bors: Kúszócserje, fűszernövény, csonthéjas termés. 
Kávécserje: örökzöld cserje, kétmagvú, piros színű, 
csonthéjas termés. 
Manióka: 1-5 méter magas cserje, keményítőben gazdag 
gumók. 
Datolyapálma: Mélyrehatoló gyökérzet, el nem ágazó 
törzs, levélkorona, egymagvú bogyótermés. 

Kultúrnövény, ültetvény, 
fa, cserje, 
kúszócserje, 
áltörzs, 
fűféle, gyümölcs, 
fűszernövény, 
bogyótermés, 
csonthéjas termés, 
feketebors, fehérbors, 
virágzat, 
gumó, pillangós virág, 
hüvelytermés, 
összetett levél. 

9. Kék egű 
mediterrán 

Keménylombú erdő: Mérsékelt éghajlati övezet, 
mediterrán éghajlat. A Földközi-tenger partvidékén történő 
elhelyezkedés. Örökzöld, 20 m-nél nem magasabb fák, laza 
lombkoronaszint, dús gyepszint és cserjeszint. 
Makkia: 1-3 méter magas, örökzöld, tüskés bozót, 
illóolajban gazdag cserjék. 
Paratölgy: Puha, vastag kéreg, fényeszöld, bőrnemű 
levelek, makktermés. 
Közönséges kaméleon: Szaruszemcsés bőr, sárgászöld szín 
(változhat), két csoportba összenőtt ujjak, fogófarok, 
egymástól függetlenül mozgatható, kidülledt szemek, 
hosszú, ragadós végű nyelv. 

Keménylombú erdő, 
örökzöld, 
makkia, 
cserje, 
illóolaj, 
makktermés, 
gerinces, 
hüllő, 
ragadozó, 
fogófarok. 

10. Lombhullató 
erdőségek 

Egy vagy kevés fajból álló, évszakonként változó, többféle 
típusú lombhullató erdők. 
Bükkös: Zárt lombkoronaszint, hiányzó cserjeszint, 
lombfakadás után szegényes gyepszint. 
Bükkfa: Egyenes törzs, sima, világosszürke kéreg, 
tojásdad, épszélű levél, tüskés, felnyíló kupacsú 
makktermés. 
Tölgyes: Laza lombkoronaszint, fejlett cserjeszint, gazdag 
gyepszint. 
Gyertyán: szürkésbarna, barázdált kéreg, fűrészes szélű 
levél, Ţ és Ý barkavirágzatok. 
Az erdőpusztulás okai, következményei. Az erdővédelem 
jelentősége. 

Erdő, 
lombhullató, 
egylaki, 
szélporozta, 
barkavirágzat, 
makktermés. 

11. A bükk- 
erdők 
állatai 

Nagy pele: Arasznyi hosszúságú test, ugyanakkora 
bozontos szőrű farok. Ezüstös vagy barnásszürke szőrzet, a 
hasi oldal fehéres. Nagy szem, kis fülkagyló. 
Macskabagoly: tömzsi test, nagy fej, sötét szem. Barnás 
tollazat, a hasi oldalon hosszanti sötétebb sávokkal. 
Vadmacska: A házi macskánál nagyobb termet, hosszabb 
barnás-szürke vagy sárgás-barna szőrzet. Széles fej, 
erőteljes törzs, hosszú, tompa végű farok. 

Gerinces, 
emlős, 
rágcsáló, 
téli álom, 
madár, 
ragadozó, 
vetélőujj, 
fészeklakó 
fiókák, 
ragadozó 
fogazat. 

12. A 
végeláthatatla
n préri 
 

Préri: Kontinentális éghajlat, nyílt terep, kevés fával. 
Kedvező fény, látási, mozgási viszonyok, kevés búvóhely. 
Prérikutyák: 40 cm hosszú test, a szőrzet a háton 
vörösesbarna, a hason szennyesfehér, a farok végén fekete. 
Villásszarvú antilop: őz nagyságú, színe rozsdabarna fehér 
sávokkal, foltokkal, a tülkös szarv a hímen villásan elágazó. 
Prérifarkas: Nyúlánk test, többféle színű szőrzet, 
megnyúlt fej, hosszú végtagok, dús szőrzetű farok. 

Préri, 
rágcsáló, 
emlősök, 
téli álom, 
tülkös szarv, 
páros ujjú patás, 
láb, 
kérődző, 
ragadozó fogazat. 

13. Az északi 
fenyvesek 

Tajga: Mérsékelt éghajlati övezet, tajga éghajlat. 
Északi sarkkör alatti elhelyezkedés. Rossz termőképességű 
talaj. Fafajokban szegény, fái többnyire örökzöld fenyők, a 
fák magassága 30-40 m, lombkoronaszintje zárt, 
aljnövényzete szegényes, 
mohaszintje vastag. 
Vörösfenyő: Kúp alakú lombkorona, mélyen repedezett 
kéreg, 30-40-es csomókban ülő, 

Tajga vagy 
fenyőőserdő, 
humusz, 
tűlevél,  
örökzöld,  
lombhullató,  
törzs, ágak, korona, 
virágzat, 
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2-3 cm-es tűlevelek, lombhullatás, tobozvirágzat. 
Lucfenyő: Kúp alakú lombkorona, pikkelyes kéreg, 
egyesével álló 2 cm-es tűlevelek, 
10-15 cm-es lecsüngő tobozvirágzat. 
Bibircses nyír: Fiatalon fehér, később fekete repedezett 
kéreg, deltoid alakú levél, lecsüngő vesszők, barkavirágzat. 

barkavirágzat, 
tobozvirágzat, 
szélmegporzás, 
nyitvatermő, 
zárvatermő, 
egylaki növény, 
savas eső 

14. Állatok 
a tajgán 

Siketfajd: Pulykanagyságú termet, tömött, színes tollazat, 
(a tojó kisebb és kevésbé színes) tollas csüd, a szem 
környékén piros bőr, toroktájékon szakállszerű tollak, télen 
szarulemezes lábujjak. 
Közönséges mókus: kis test, vöröses szőrzet, hosszú farok, 
a fülkagylón szőrpamacs, nagy szem, 
ugróláb, hosszú, hegyes karmok. 
Hiúz: Kis termet, tömött szőrzet, szürke alapon 
halványfekete foltos szín, rövid farok, a pofa két oldalán 
barkó, a fülkagyló végén szőrpamacs. 

Gerinces, 
madár, 
tyúkféle, 
kaparó láb, 
fészekhagyó fiókák, 
emlős, ragadozó, macskaféle, 
mancs, rágcsáló, 
mindenevő, 
ugróláb, 
táplálkozási lánc 

15. Élet a tundrán Tundra: Hideg éghajlati övezet, tundra éghajlat. 
Állandóan fagyott altalaj, nyáron mocsaras feltalaj. 
A növénytakaró alacsony, összefüggő, nagy egyedszámú, 
fajszegény. 
Törpecserjék: Felszín közelében szétterülő gyökérzet, 
talajra simuló ágak, alacsony termet. 
Zuzmók: Telepes testfelépítés, moszatsejtek és 
gombafonalak együttélése. 
Rénszarvaszuzmó: Alacsony termet, szürke szín, egy 
oldalra hajló „ágak”. 
Rénszarvas: Gímszarvasénál kisebb, vaskos test, 
szürkésbarna szőrzet, sörény, agancs, párosujjú patás 
végtag, széles paták. 
Sarki róka: Vastag szőrzet és zsírréteg, szőrös talp, rövid 
farok és láb, zömök test. 

Tundra, 
törpecserje, 
zuzmó, 
együttélés, 
telepes testfelépítés, 
gerinces, 
emlős, 
agancs, 
kérődző, 
növényevő, 
ragadozó, 
párosujjú patás láb. 

16. A jég világa Állandóan fagyos terület: Hideg éghajlati övezet, 
állandóan fagyos éghajlat. 
Jegesmedve: Hatalmas testméret, fehér szőrzet, apró fül, 
rövid farok, széles mancs, úszóhártyás láb. 
Borjúfóka: 2 m nagyságú, orsó alakú test, bundája 
sárgásszürke színű, szabálytalan foltokkal, megrövidült 
végtagok, megnyúlt ujjak között úszóhártya. 
Császárpingvin: Nagy termet, orsó alakú test, fekete-fehér 
színű tömött tollazat, keskeny szárny, hátul álló úszólábak. 

Állandóan fagyos terület, 
madár, 
emlős, 
ragadozó, 
mancs, 
úszóláb. 

17. Fenn a 
csúcsokon 

Hegyvidék: Hegyvidéki éghajlat. Felfelé csökkenő 
talajvastagság és tápanyagtartalom. 
Övezetes elrendeződésű növényzet. 
Párnanövények: Dúsan elágazó szár, alacsony termet. 
Havasi gyopár: Alacsony szár, bársonyos szőrzet, 
hosszúkás levelek, ernyőszerű virágzat. 
Zerge: Kecskéhez hasonló forma és magasság, barna színű 
szőrzet, sötét sáv a fejen, kampós végű szarv, párosujjú 
patás végtag. 
Szirti sas: Nagy test, hatalmas szárnyak, sötétbarna 
tollazat, aranysárga fejtető és szárnytő (öregek), tollas csüd, 
kampós csőr. 

Hegység, 
gerinces, 
emlős, 
madár, 
növényevő, 
ragadozó, 
kérődző, 
párosujjú patás láb, 
tépőcsőr, 
markolóláb, 
csüd, 
párnanövény, 
tülkös szarv. 

18. A tenger 
világa 

A tenger tagozódása; a környezeti tényezők függőleges és 
vízszintes irányú változása; a tengeri plankton összetétele. 
Medúzák: Változatos nagyság, harang alakú áttetsző test, 
tapogatókarok, csalánsejtek, szájnyílás, űrbél. 

Plankton, 
csalánozók. 

19. A nyílt 
vizeken 

Hering: 30 cm, oldalról lapított test, nyálkás, pikkelyes 
bőr, hát, szürkéskék, has ezüstös. Heringcápa: 3-5 m 
hosszú, orsó alakú test, fogas, pikkelyes bőr, kopoltyúrései 
szabadok, mellúszója erőteljes, a farokúszó rész aránytalan, 
porcos váz. 

Ragadozók, 
cápák. 

20. Tengeri 
emlősök 

Kékbálna: 30 m hosszú, háta acélkék, hasa világos, 
barázdált. 
Kardszárnyú delfin: 7-10 m hosszú, fekete-fehér színű, 
fejlett, háromszög alakú hátúszó. 
Közös jellemzőik: áramvonalas, csaknem szőrtelen test, 
mellső végtagúszó, vízszintes farki úszólemez. 

Gerinces,  
emlős,  
szila, 
planktonevő, 
ragadozó. 

21. Parton és Mosdószivacs: Állattelepének egyedeit szarufonalak Szivacsok, 
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partközelben szilárdítják, Részei: likacsok, űrbél, galléros ostoros sejtek, 
kivezető nyílás, helyhez kötött. 
Közönséges kárókatona: Lúd nagyságú, fekete madár, 
csőre kampós, ujjai közt úszóhártya. 
Ezüstsirály: Teste fehér, háta ezüstszürke. 
A tengerek szennyeződésének okai és védelme. 

planktonevő, 
madarak, 
úszóláb, 
ragadozó. 

22. Veszélyben az 
élővilág 

Fontosabb nemzeti parkok és az ott védett ismertebb 
területek, élőlények: Yellowstone Nemzeti Park: gejzírek. 
Sequoia Nemzeti Park: mamutfenyők. Everglades 
Nemzeti Park: különleges mocsaras terület. Galapagos 
Nemzeti Park: a szigetcsoporton élő különleges állatok. 
Corbett Nemzeti Park: indiai tigrisek.Wolung Nemzeti 
Park: óriáspanda. Serengeti Nemzeti Park: szavannán élő 
jellegzetes vándorló állatok. 

Védett terület, 
nemzeti park, 
természetvédelem, 
veszélyeztetett faj. 

23. Az élőlény és 
környezete 

Az élőlény környezete és életfeltételei. 
Élettelen környezeti tényezők a vízben és a szárazföldön. 
Jelentőségük az élőlény életében. 

Élőhely, 
környezeti tényezők,  
környezet, 
életfeltétel. 

24. Életközösség Az életközösség szerkezete, térbeli (függőleges és 
vízszintes) elrendeződése. Kölcsönhatások az élőlények 
között, a versengés okai, következményei. 
Az életközösségek változásai. 

Életközösség (társulás), 
tűrőképesség, 
tágtűrésű, 
szűktűrésű. 

25. Kölcsön-
hatások az 
életközös-
ségben 

Kölcsönhatások formái. Kölcsönösen előnyös kapcsolat: 
együttélés. A versengés okai, következménye és 
jelentősége. A táplálkozási kapcsolat típusai. 

Együttélés, versengés, 
táplálkozási kapcsolatok, 
növényevő, 
mindenevő, 
élősködő. 

26. Táplálkozási 
szintek 

Táplálkozási kapcsolatok az életközösségben. 
A táplálkozási szintek jellemzői és szerepük az 
életközösségekben. 

Táplálkozási lánc, 
táplálékhálózat, 
termelők, fogyasztók, 
elsődleges, másodlagos, 
harmadlagos 
fogyasztók, csúcsragadozók, 
lebontók, táplálkozási piramis. 

27. Anyagáramlás 
az életközös-
ségekben 

Az életközösségek anyagforgalmának törvényszerűségei. A 
természetes és mesterséges életközösségek különbségei. Az 
élővilág pusztulásának okai. 

Anyagforgalom, természetes 
és mesterséges életközösség. 

28. Mi lesz veled 
emberiség? 

A Föld globális problémái. A népességrobbanás 
következményei. Az anyag- és energiaválság okai és 
következményei, megfékezésének lehetőségei. 
Az ózonpajzs pusztulásának, az üvegházhatás 
fokozódásának okai, következményei és megfékezése. 

Üvegházhatás. 

29. Rendszer az 
élők világában 

A mesterséges és természetes rendszer alapelvei. 
Linné, Kitaibel és Darwin munkásága. 
Rendszertani kategóriák: faj, osztály, törzs, ország. 
Az ötországos fejlődéstörténeti rendszer. 
Kettős nevezéktan. 

Faj,  
osztály, 
törzs, 
fejlődéstörténeti 
rendszer. 

30. A mikrobák 
világa 

Sejtmag nélküli egysejtűek országa: 
Sejtmaghiány, szerves tápanyagfogyasztás, ketté-hasadás. 
Sejtalkotók: sejtfal, sejthártya, sejtplazma,örökítő anyag. 
Növényi, állati jellegű 
sejtmagvas egysejtűek. Sejtszervecskék: sejtfal, sejthártya, 
színtest, sejtmag, csilló, ostor, álláb. 
Kettéosztódás. 

Sejtmagnélküliek, 
kettéhasadás, korhadéklakó, 
erjesztő, együttélő, élősködő, 
kettéosztódás, 
termelők, 
fogyasztók, 
lebontók. 

31. A gombák 
országa 

Egy vagy többsejtűek. A többsejtűek telepes teste 
gombafonalakból áll. Szerves tápanyagot fogyasztanak. 
Spórával szaporodnak. 
Bazidiumos gombák: Termőteste többnyire tönkre, 
kalapra (lemezek) különült. Ehető, mérgező gombapárok. 
Zuzmók: Telepüket moszatsejtek és gombafonalak 
alkotják. Spórával és telepdarabokkal szaporodnak. 

Bazidium, 
élősködő, 
korhadéklakó, 
együttélő, 
spóra. 

32. A növények 
országa: 
Moszatoktól a 
harasztokig 

Zöldmoszatok törzse: Egy és többsejtűek.  
Többsejtűek, telepesek. Színanyaguk zöld. 
Szaporodásuk: kettéosztódás vagy feldarabolódás. 
Mohák törzse: Szárazföldi, kezdetleges szervekre tagolódó 
hajtásos növények. 
Harasztok törzse: Valódi szervekre tagolódó hajtásos 

Növény, 
egysejtű, többsejtű, telepes 
test, 
kettéosztódás, 
mohák, 
harasztok, 
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növények. Viráguk nincs. Spórával szaporodnak. virágtalan növény, 
spóra, 
évelő. 

33. Virágos, 
magvas 
növények 

Nyitvatermők törzse: Fás szárú, többnyire örökzöld 
növények.  Virágtakaró nélküli virágaik porzósak vagy 
termősek. Magház, termés nincs. 
Szárnyas maggal szaporodnak. 
Zárvatermők törzse: Többségük lágyszárú.  
Változó élettartamú. Zárt magház, termés megporzás: szél, 
rovar, víz. 
Kétszikűek osztálya: Főgyökérzet, elágazó szár, főeres 
levél, takarólevelek: csésze-, sziromlevelek, két sziklevél. 
Egyszikűek osztálya: Mellékgyökérzet, el nem ágazó szár, 
mellékeres levél, egyszerű takarólevél, egy sziklevél. 

Nyitvatermő, 
zárvatermő 
egyszikű 
kétszikű 
fő- és mellékgyökérzet, 
főeres, mellékeres levél, 
virágtakaró, 
ivarlevél, 
megporzás, megtermékenyítés, 
mag, 
egyéves,  
kétéves, többéves, 
évelő. 

34. Az állatok 
országa: 
szivacsoktól a 
gyűrűsférgeki
g. 

Szivacsok törzse: Telepalkotó, helyhezkötött állatok. 
Mész, kova, szaruszerű vázelem. Testtagolódás 2 sejtréteg, 
likacs, központi üreg, kivezető nyílás, galléros ostoros sejt. 
Szaporodás: bimbózással, telepdarabolódással, 
ivarsejtekkel. 
Csalánozók törzse: Szabadon mozgók vagy helyhez 
kötötten élők. Fogókarok, csalánsejt. Szájnyílás, űrbél. 
Szaporodás: bimbózással, ivarsejtekkel. 
Gyűrűsférgek törzse: Szelvényezett test, csupasz bőr. 
Bőrizomtömlő. Bőrlégzés. Kétnyílású bélcsatorna. Pete, 
átalakulás nélküli fejlődés. 

Állat, 
állattelep, 
csalánsejt, 
űrbél, 
emésztés, 
bőrizomtömlő, 
féregmozgás, 
átalakulás nélküli fejlődés. 

35. A puhatestűek 
világa 

Puhatestűek törzse: Puha, lágy test. Külső vagy belső 
(porcos) váz. Szelvényezetlen test. Zsigerzacskó, köpeny. 
Köpenyüreg. Pete. 
Csigák osztálya: Aszimmetrikus váz. Testtagolódás: fej, 
hasláb, zsigerzacskó. Szájszerv: állkapocs, reszelőnyelv. 
Egy vagy két pár tapogató. Fejlődésük átalakulás nélküli. 
Kagylók osztálya: Vízi szervezetek. 
Szimmetrikus héj. Testtagolódás: láb, zsigerzacskó.  
Légzőszervük a kopoltyú. Fejlődésük átalakulásos. 

Köpeny, 
zsigerzacskó, 
ház, 
héj, 
átalakulásos, átalakulás nélküli 
fejlődés, 
kopoltyú, 
köpenyüreg. 

36. A legnépesebb 
állatcsoport 

Ízeltlábúak törzse: Szelvényezett test, testtájak. 
Külső kitinváz. Különálló izmok. Ízelt láb. Változatos 
szájszervek. Fejlett érzékszervek. 
Pete. 
Pókszabásúak osztálya: Testtáj: elő-, utótest. 
4 pár járóláb. Csáprágó. Táplálkozási mód: ragadozók vagy 
élősködők. Fejlődésük átalakulás nélküli. 
Rákok osztálya: Testtáj: fejtor, potroh. 
5 pár járóláb. Kopoltyú. Átalakulás nélküli fejlődés. 
Rovarok osztálya: Fej, tor, potroh. 3 pár járóláb. 1 vagy 2 
pár szárny. Légcső. Átalakulásos fejlődés. 

Külső váz, 
testtáj, 
ízelt láb, 
vedlés, 
kopoltyú, 
légcső, 
csáprágó, 
átalakulás nélküli, 
átalakulásos (kifejlés, 
átváltozás, teljes 
átalakulásos) fejlődés, 
ragadozó, 
élősködő. 

37. A belső váz 
védelmében 

Gerincesek törzse: Belső váz: gerincoszlop, csontok. 
Testtájak: fej, nyak, törzs, végtagok, farok. 
Többrétegű bőr. Az idegrendszer központjai hátoldali 
helyzetűek. 
Halak osztálya: Vízi állatok, porcos vagy csontos váz, 
áramvonalas test, csupasz v. pikkelyes bőr, páros és 
páratlan úszók, kopoltyú, ikra átalakulása nélküli fejlődés. 
Ikra. Átalakulás nélküli fejlődés. 
Kétéltűek osztálya: Lárvakorban vízben, kifejlett korban 
szárazföldön és vízben élnek. Csupasz, mirigyekben gazdag 
bőr. Légzés kopoltyúval (lárva), tüdő + bőr (kifejlett állat). 
Átalakulásos fejlődés. 
Hüllők osztálya: Melegkedvelők, elsődlegesen szárazföldi 
állatok.  Elszarusodó bőr, tüdőlégzés, lágy (szerves) héjú 
tojás, átalakulás nélküli fejlődés. 

Belső váz, 
változó testhőmérséklet, 
kopoltyú, 
úszók, 
oldalvonal, 
átalakulás nélküli, átalakulásos 
fejlődés, 
ikra, 
vedlés. 

38. A levegő urai Madarak osztálya: Tollas bőr, mellső végtag: szárny, csőr, 
csüd, légzsákos tüdő, magas testhőmérséklet, szerves héjú 
tojás, átalakulás nélküli fejlődés. 

Csüd,  
állandó testhőmérséklet, 
átalakulás nélküli fejlődés, 
fészekhagyó, 
fészeklakó fiókák. 

39. Az állatvilág 
csúcsán 

Emlősök osztálya: Szőrös bőr, rekeszizom, emlő, 
anyaméh, elevenszülés, átalakulás nélküli fejlődés, 

Rekeszizom, 
anyaméh, 
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8. osztály, tankönyv: Mozaik Kiadó Biológia 8. 

 Tételcím Tartalmak Fogalmak 
    

1. Az egységes 
egész 

Testünket felépítő anyagok aránya. 
A férfi és a női testalkat különbségei. 
Kétoldali szimmetria. Testszerveződés: sejt, 
szövet, szerv, szervrendszer. 

sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet 

2. Testünk 
„építő- 
kövei” 

A sejtek mérete, alakja. 
A sejt alkotói: sejthártya, sejtplazma, sejtmag, 
maghártya, sejtszervecskék (mitokondriumok, 
endoplazmatikus retikulum, riboszómák, Golgi 
apparátus). 
Örökítő anyag. A sejtalkotók szerepe. A sejt 
életjelenségei. 

sejt, életjelenségek, anyagcsere, mozgás, 
ingerlékenység, szaporodás, szervezet 

3.  A külső és 
belső 
testfelszínek
en 

A hámszövetek közös jellemzői. 
Az egyrétegű, többrétegű (elszarusodó, el nem 
szarusodó) hám helye, felépítésének és 
működésének jellemzői. 
Specializálódott hámok: mirigy (egy és 
többsejtű) érzéksejt.  A hámszövet védelme. 

sejt, 
szövet, 
érzéksejt, 
mirigysejt 

4. A test 
mélyebb 
rétegeiben 

A kötő- és támasztó-szövetek közös jellemzői. 
Kötőszövet: laza rostos-, ín-, zsírszövet. 
A nyálkahártya helye – jellemzői. 
Támasztószövet: porc-csontszövet testbeni 
helye, sejtjeinek, sejtközötti állományának 
jellemzői, működésük. 

sejt, 
szövet, 
nyálkahártya 

5. A mozgás 
szolgála-
tában 

Izomszövetek közös sajátosságai. 
A sima-, a váz-, és a szívizom felépítése, 
testbeni helye, működésük hasonlóságai és 
különbségei. 
Az izom felépítése, vérellátása. Izomterhelés. 

sejt, 
szövet 

6. A szervezet 
és a 
környezet 
határán 

A bőr mérete, szerepe. 
A bőr rétegei: a hám, irha, bőralja szöveti 
felépítése, alkotói, függelékei. A hám és az irha 
kapcsolódása. 
A bőr védő, hőszabályozó, kiválasztó és 
érzékelő funkciója. 

sejt, 
szövet,  
szerv, 
szervrendszer 

7. 
 

Bőrelvál-
tozások, 
bőrsérülések 
és tennivalók 

Kamaszkori bőrelváltozások. 
Bőrkeményedés, fokozott izzadás, mitesszer, 
pattanás. 
Bőrelváltozások megelőzése, kezelése. 
Bőrsérülések. 
A sebellátás alapjai: égés, forrázás, savak, lúgok 
hatása a bőrre, és az elsősegélynyújtás formái. 

sejt, 
szövet, 
szerv, 
szervrendszer 

8. Mozgás-
szervrend-
szerünk. 
A csontváz 

A mozgásszerv-rendszer szervei. A csontok 
alakja, nagysága. Csontkapcsolatok: összenövés, 
varrat, porcos kapcsolódás, ízület. A testtájak 
legfontosabb csontjai. 
Fej: arc, agykoponya. Nyak: csigolyák. 
Törzs: gerinc, mellcsont, bordák. 
Végtagok: függesztő övek és szűkületek. 
A csontok változásai. 

mozgás 
szövet,  
szerv, szervrendszer 

9. A csont és a 
vázizom 

A csont anyagai és tulajdonságai. A csöves és 
lapos csontok szerkezete.  Az inak helye, 
szerepe. A vázizom felépítése, működése. A 
feszítő és hajlító izmok működése. 
Az izom energiaigénye. Izomláz. 
A mozgás szerepe (edzés) a mozgásszervek 
egészséges működésében. 
 
 

szövet, 
szerv, 
izomláz 

10. 
 

Az emberi 
test 

Az emberi testet felépítő anyagok, sejtek, 
szövetek, szervek, szervrendszerek. 

 

tüdőlégzés, fejlett idegrendszer. elevenszülés, 
átalakulás nélküli fejlődés, 
ivadékgondozás, 
állandó testhőmérséklet. 
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 Tételcím Tartalmak Fogalmak 
    

felépítése. 
A bőr és a 
mozgás-
szervrend-
szer 

Az emberi test szövettípusainak jellemzői. 
A bőr felépítése, működése, kamaszkori 
változásai. 
A mozgásszerv-rendszer és működése, gyakori 
elváltozásai. Elsősegélynyújtás. 

11. Táplálékok, 
tápanyagok 

A táplálék összetevői: tápanyagok, 
salakanyagok. 
A legfontosabb szerves (fehérjék, szénhidrátok, 
zsírszerű anyagok) és szervetlen tápanyagok 
(víz, ásványi anyagok) tulajdonságai, a 
szervezetben betöltött szerepük. A járulékos 
tápanyagok egészséghatása. 

élelmiszer, táplálék, tápanyag,  salakanyag, 
építőanyag,   fűtőanyag, 
 járulékos tápanyag 

12. 
 

Helyes 
táplálkozás 

A táplálkozás szerepe, az egészséges táplálkozás 
ismérvei. 
A szervezet energia- és tápanyagszükséglete. 
A helyes tápanyagarányok és mennyiségek. 
Az ésszerű táplálkozási ritmus. 
A helytelen táplálkozási szokások kerülése. 
Táplálkozási, higiéniai tanácsok. 

táplálkozás, 
táplálék, élelmiszer, tápanyag, 
energiaigény, 
tápanyagszükséglet 

13. A 
szájnyílástól 
a belekig 

Az emésztőrendszer részei, a tápcsatorna 
egymást követő szakaszai a belekig. 
A szervek testbeli és szervrendszerbeli helye. 
A legfontosabb szervek felépítése és működése, 
a tápcsatornában lejátszódó folyamatok. 
A táplálék átalakulása a tápcsatorna egyes 
szakaszaiban. 

táplálkozás, szervrendszer, 
szerv, 
szövet, 
nyálkahártya, 
emésztés, 
emésztőnedv 

14. A belek 
„alagútjain” 

A bélcsatorna elhelyezkedése, szakaszai, a 
részek jellemzői.  A belekben lejátszódó 
folyamatok. 
A béltartalom minőségének és mennyiségének 
megváltozása.  A máj helye és szerepe a 
szervezetben. 

tápanyag, salakanyag, széklet, 
emésztés, 
felszívódás 

15. A légző-
rendszer 

A légzés lényege, jelentősége.  A légzőrendszer 
egymást követő részei, elhelyezkedésük a 
szervezetben. 
A szervek felépítése és működése. A hangadás. 
A gázcsere fizikai és biológiai alapjai. 

légzés, légzőfelület, gázcsere, 
szervrendszer, 
szerv,  szövet,  nyálkahártya 

16. A légzés és 
az egészség 

A légzésben részt vevő szervek, szerepük.   
A légzőmozgások, a be- és a kilégzés. 
A légzés megváltozása izommunka esetén. 
A rendszeres testedzés kedvező hatása a 
légzőrendszerre. 
A légszennyező anyagok és a dohányzás hatása 
a légzőrendszerre. 

légzés, 
légzőfelület, 
egészség, 
betegség 

17. A vér A vérkeringési rendszer jellemzői. A vér 
mennyisége, tulajdonságai, alkotórészei. A 
vérnedv összetétele, szerepe. 
A vérsejtek száma, tulajdonsága, keletkezési 
helye, feladata.  Vércsoportok. vérátömlesztés 
lehetőségei, 
 

keringési rendszer, zárt keringési rendszer, 
belső védelmi vonal, antigén, ellenanyag 

18. Keringési 
rendszer 

A szív elhelyezkedése, felépítése, részei. 
A szív működése. Az erek típusai, jellemzői, 
szerepük. 
A pulzus lényege, normálértéke felnőtt korban. 
A vérkör alkotórészei.  A kis- és nagyvérkör útja 
a szervezetben. Anyagkicserélődés a vér és a 
szervezet sejtjei, valamint a vér és a tüdő 
léghólyagjai között. 
A nyirokrendszer felépítése és működése.  

szívciklus, verőér, gyűjtőér, hajszálér, 
pulzus, vérkör, vérkeringés, 
 nyirokrendszer, 
nyirok, 
szövetnedv 

19. Védekezés Belső környezet viszonylagos állandósága. 
A külső és belső védelmi rendszer felépítésének, 
működésének különbségei. A védettség formái. 
A védőoltások jelentősége. 

kórokozók, fertőzés, fertőző betegség, 
külső és belső védelmi rendszer, 
ellenanyag,  
immunrendszer, természetes és 
mesterséges, aktív és passzív védettség 

20. 
 

Vigyázz a 
szívedre! 

A vérkeringési rendszer gyakori betegségeinek 
(szívinfarktus, érelmeszesedés, trombózis) 

szervrendszer, szerv, szövet, kockázati  
tényező (rizikófaktor) vérnyomás függőség, 
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jellemző tünetei és következményei. A 
szívinfarktus feltételeinek kialakulását elősegítő 
kockázati tényezők okai, megelőzésük 
lehetőségei. 

passzív dohányzás,   

  A cigarettafüst károsító anyagai.  A dohányzás 
okai és következményei. A legfontosabb 
elváltozások jellemzői. A passzív dohányzás 
veszélyei. 

 

21. A kiválasztás A kiválasztás lényege, a kiválasztó-rendszer 
szervei. 
A szervek száma, elhelyezkedése, felépítése, 
működése. 
A szűrlet és a vizelet keletkezése. A kiválasztás 
és a belső környezet állandósága. A vízháztartás 
egyensúlya. 

kiválasztás, 
bomlástermék, 
szűrlet, 
vizelet, a vízháztartás egyensúlya 

22. Az anyag-
csere 

A szervezet és a környezet kapcsolata, az anyag- 
és energiaforgalom. A sejtanyagcsere útjai. Az 
építő és lebontó anyagcsere legfontosabb 
jellemzői, jelentőségük, egymásrautaltságuk. Az 
anyagcsere és az energiaforgalom összefüggése. 

táplálkozás, légzés, anyagszállítás, 
kiválasztás, 
anyag-, energiaforgalom, 
építő és lebontó anyagcsere 

23. 
 
 

A szervezet 
anyagforgal
ma 

A táplálék összetevői, a tápanyagok szerepe a 
szervezetben. Az egészséges táplálkozás 
ismérvei. Az emésztő- és a légzőrendszer, 
valamint a keringési és a kiválasztórendszer 
felépítése, működése. A vér és a nyirok 
jellemzői. A szervezet anyag- és 
energiaforgalma, a sejtanyagcsere. 

 

24. Az 
idegsejtek 
felépítése és 
működése 

Az ingerlékenység alapvető életjelenség. Az 
idegrendszer alapegysége az idegsejt, részei, 
működése. Nyugalmi és ingerületi állapot, az 
ingerület vezetése, átadása. Az idegsejtek 
típusai: érző, mozgató, átkapcsoló. 
Idegszövetek szerveződése. 

inger, 
ingerület, 
ingerlékenység, 
idegrost, 
idegszövet 

25. Az 
idegrendszer 
felépítése és 
működése 

A központi és a környéki idegrendszer szervei. 
A gerincvelő és az agyvelő részeinek (agytörzs, 
kisagy, köztiagy, nagyagy) helye, szerkezete és 
működése. 
Az idegek csoportosítása: érző, mozgató, kevert. 
Agy- és gerincvelőidegek. 

központi és környéki idegrendszer, 
receptor, dúcok, idegek, 
fehérállomány, 
szürkeállomány, agykéreg 

26. A vegetatív 
idegrendszer 

A vegetatív idegrendszer felépítése és 
működése. A szervek kettős beidegzése. 
A szimpatikus és paraszimpatikus hatás. 
A szívműködés szabályozása. 

dúc, ideg, agykéreg, 
lebontó anyagcsere, 
építő anyagcsere, 
szinuszcsomó 

27. A velünk 
született 
reflexek 

A reflexív részei, helyük a fájdalom- és a 
vegetatívreflexeknél. 
A feltétlen reflexek közös jellemzői. 

reflex, inger, receptor, 
ingerület, 
érzet 

28. A tanult 
reflexek 

A feltételes reflex kialakulása, idegrendszeri 
alapja. 
A feltételes reflexek jellemzői, jelentőségük. 
Pavlov munkássága. 

reflex, 
érzékelés 

28. Mondj nemet 
a drogokra! 

Az alkohol egészségkárosító hatásai. A 
kipróbálástól a függőségig. A lágy és kemény 
drogok legismertebb fajtái, hatásuk az ember 
szervezetére, személyiségére. 
A megelőzés módjai. 

 

30. Kamaszok, 
kapcsolatok 
és 
kockázatok 

Másokkal való kapcsolataink jelentősége. 
Önmagunk és mások elfogadása. 
A kockázatok felismerése és elkerülésének 
módjai. 

Önérvényesítő viselkedés –serdülőkori 
depresszió 

31. A hallás és 
az 
egyensúlyérz
ékelés 

Az érzékszervek felépítése és működése. A 
külső, a középső és a belső fül részei, szerepük a 
hallás folyamatában. 
A csiga és a félkörös ívjáratok szerkezete, 
működése. 
A fülkürt jelentősége. Hallás és 
egyensúlyérzékelés. 

érzékszerv, érzékelés, segédberendezés, 
receptor, 
érzőideg 
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32. A szem és a 
látás 

A szem felépítése és védőkészülékei. A szem 
alkalmazkodása a változó fényviszonyokhoz és 
a tárgyak távolságához. A térlátás okai. Az agy 
szerepe a látás folyamatában. 

érzékszerv, érzékelés, 
érzőideg, 
receptor 

33. A nyelv, az 
orr és a bőr 
mint érzék-
szervek 

Vegyi érzékszervek: nyelv, orr. 
Receptoraik ingere, helyük, csoportosulásuk 
(szaglóhám, ízlelőszemölcsök, ízlelőbimbó). 
A bőr a nyomás-, hő- és fájdalomérzékelés 
szerve. 

érzékszerv, érzékelés, érzőideg, 
receptor, 
idegvégződés 

34. A hormon-
rendszer 

A belső elválasztású mirigyek és hormonok 
sajátosságai. 
Az agyalapi mirigy, pajzsmirigy, ivarmirigyek, 
hasnyálmirigy és mellékvese testbeni helye, 
jellemző hormonjaik, hatásuk. A leggyakoribb 
hormonális rendellenességek okai, tünetei. 

belső elválasztású mirigyek 

35. 
 

Az életfo-
lyamatok 
szabályozása 
és az 
érzékelés 

Az idegrendszer, a hormonrendszer és az 
érzékszervek szerkezete és működése, szerepe a 
szabályozás folyamatában. 

 

36. A férfi Az önfenntartó, fajfenntartó életjelenségek 
lényege. 
Az elsődleges, másodlagos nemi jellegek 
ismérvei. 
A férfi külső és belső nemi szerveinek, valamint 
a hímivarsejtnek a felépítése, működése. A 
férfias testalkat jellemzői. Egészségügyi 
tudnivalók. 

szaporodás, 
ivaros szaporodás, 
megtermékenyítés, magömlés, 
ondó, hormon, elsődleges, másodlagos 
nemi jelleg, 
biológiai nem 

37. A nő A női szervezet szaporodásban betöltött szerepe. 
A női nemi szervek helye, felépítése, működése. 
A női nemi ciklus folyamata. A nőies testalkat, 
hang ismérvei. Higiénés tudni- és tennivalók. 

megtermékenyítés, menstruáció, 
elsődleges női nemi jellegek, 
másodlagos női nemi jellegek, 
hormon 

39. Nemi úton 
terjedő 
betegségek 

Az AIDS és az egyéb nemi úton terjedő 
betegségek kórokozója, tünetei, 
következményei, megelőzése. 
A HIV fertőzés forrása, terjedése. 

nemi úton terjedő betegségek 

40. A 
megterméke-
nyítéstől a 
születésig 

A megtermékenyítés feltételei. Az emberi 
egyedfejlődés méhen belüli szakaszai és 
jellemzői. A méhen belüli élet mennyiségi és 
minőségi változásai. 
A szülés főbb mozzanatai. 

zigóta, fejlődés, egyedfejlődés, növekedés, 
terhesség, magzat 

41. A születéstől 
a halálig 

A méhen kívüli élet főbb szakaszainak 
időtartama, az egyed testi és szellemi 
fejlődésének jellemzői. 
Az emberi szervezet szerkezeti és működésbeli 
változásai. 

nemi érés, klimax, egyedfejlődés, 
növekedés, fejlődés 

 

10. osztály 

1. 
Az élet egységei és a mikroszkóp 

A sejtek vizsgálati módszerei 

A fénymikroszkóp mechanikai és optikai részei, nagyítás,  

felbontóképesség, sejt, sejtelmélet,  

sejtalkotók, prokarióta, eukarióta  

2. 

Mitől növény a növény? 

A növények általános 

tulajdonságai 

Fotoszintézis, üvegházhatás, globális felmelegedés, zöld színtest és a 

pigmentek (klorofillok, karotin, xantofill), kromatográfia, parazita, 

szaprofita, plazmolízis, ozmózis, vegetatív és reproduktív szervek 
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3. 
Miből lesz a kukorica? 

A magvak és a csírázás 

Mag, embrionális és posztembrionális fejlődés, csíra, rügyecske, 

gyököcske, sziklevél, táplálószövet, csírázásgátló anyag, hormon, 

enzim, biológiai oxidáció, anaerob folyamat, etanolos erjedés, légzési 

hányados, kétszikűek, egyszikűek, föld feletti és föld alatti csírázás 

4. 

A sejtek együttműködési 

szerződése 

Növényi szövetek I.  

Differenciálódás, szövet, osztódószövetek, kambium, bőrszövet, 

gázcserenyílások, növényi szőrök, kutikula, viaszréteg 

 

5. 

A sejtek együttműködési 

szerződése 

Növényi szövetek II. 

Szállítószövetek, faelemek, háncselemek, vízszállító 

csövek, rostacsövek, rostalemez, háncsrostok, alapszövetek típusai 

(táplálékkészítő, raktározó, víztartó, kiválasztó, szilárdító) 

6. 
Kapaszkodom, tehát vagyok... 

A gyökér 

Fő- és mellékgyökérzet, valódi és járulékos gyökerek, hajszálgyökerek, 

a gyökér zonális felépítése, központi henger, talajkolloid, aktív és 

passzív transzport, gyökérnyomás, hiánytünet, vízkultúrás kísérletek, 

(Liebig-féle) minimumtörvény, gyökérmódosulások 

7. 
Az égig érő paszuly 

A szár 

Hajtás, szár, lágy szár és típusai (dudva-, palka-, szalma-, tőszár, 

tőkocsány), fás szár és típusai (cserje, fa, pálmatörzs), nyílt és zárt 

edénynyalábok, héjkéreg, évgyűrűk, szármódosulások (szárgumó, 

gyöktörzs, hagyma, ágtövis, ágkacs…), szívóerő (párologtatás), 

kohéziós erő 

8. 
A növények gazdasági központja 

A levél 

Levél, levéltípusok (lomblevél, sziklevél, allevél, fellevél), a levél 

részei és szöveti rétegei, légrés, zárósejtek, levélér, levélmódosulások 

(levéltövis, levélkacs, rovarfogó szervek…) 

9. 

Aki a virágot szereti… 

A virág és a termés 

 

Virág, rövid szártag, a virág részei (kocsány, vacok, takarólevelek, 

csészelevelek, sziromlevelek, lepellevelek, ivarlevelek, porzó, termő), 

sugaras és kétoldali szimmetria, beporzás, allergia, hiányos virág, 

egylaki, kétlaki, virágzat, termés, húsos és száraz termés, valódi és 

áltermés, regeneráció, ivartalan szaporítás, szemzés, oltás… 

10. 

Beszélgető növényi sejtek (emelt 

szintű tananyag) 

Növényi hormonok és mozgások 

 

Hormon, koleoptil, auxin, tropizmusok, nasztiák, megvilágított és sötét 

periódusok (fotoperiodizmus) 

 

11. 

Rendszerető rendszerezők 

Linné és Kitaibel 

 

Rendszerezés (mesterséges, természetes), Linné munkásságának 

jelentősége (fajok tudományos latin elnevezése, kettős nevezéktan, az 

ember rendszerbe sorolása…), rendszertani kategóriák, Kitaibel 

jelentősége 

12. 

A biológia első forradalma: az 

evolúcióelmélet 

Az evolúció alapfogalmai 

Teremtéstan, evolúció, fosszília, rátermettség, szelekció (természetes és 

mesterséges), alkalmazkodás, természetvédelem, alfaj, fajta, fajok 

elkülönülése (izolációja), fejlődéstörténet, törzsfa 

 

13. 

Mikor, hol? Az evolúció térben és 

időben (kiegészítő anyag) 

Az első élőlények 

Geológiai időtábla (korbeosztás), kormeghatározási módszerek (relatív, 

abszolút), radioaktív kormeghatározás, radiokarbon módszer, 

kontinensvándorlások 

14. 

Kicsi a baktérium, de erős... 

A baktériumok felépítése 

 

Sztromatolit, ősbaktériumok, valódi baktériumok, bakteriális csilló, tok, 

baktérium kromoszóma, plazmid, kettéhasadás, konjugáció, 

bakteriospóra 
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15. 
Baktériumok sokszínű élete 

A baktériumok életmódja 

Autotróf, heterotróf, fototróf, kemotróf, felépítő és lebontó biokémiai 

folyamatok, kékbaktériumok, kemoszintézis, nitrifikáló és denitrifikáló 

baktériumok, kén- és vasbaktériumok, szimbiózis, gyökérgümő, 

nitrogénkötő baktériumok, szaprofita, tejsavbaktériumok 

16. 
Harcban a baktériumokkal 

Kórokozó baktériumok 

Parazita, fertőzés, járvány, higiénia, pasztörizálás, védőoltások és 

típusaik, kötelező védőoltások, toxinok, antibiotikumok, rezisztencia 

17. 

Láthatatlan legelészők és 

ragadozók 

Az egyszerű eukarióták I. 

(állatszerűek) 

Endoszimbionta-elmélet, mitokondrium, zöld színtest, egyszerű 

eukarióták, álláb, bekebelezés, emésztő űröcske, állandó sejtfüggelékek 

(csilló, ostor), kis és nagy sejtmag, lüktető űröcske, állatszerű, 

gombaszerű eukarióták, amőba, papucsállatka, álomkórostoros, 

lázállatka 

18. 

Önkiszolgáló törpék és óriások 

Az egyszerű eukarióták II. 

(növényszerűek) 

 

Növényszerű eukarióták, sejttársulás, fonalas, teleptestű/ álszövetes 

szerveződés, barnamoszatok, vörösmoszatok, agar-agar, táptalaj, 

ostorosmoszatok, mixotróf táplálkozás, szemfolt nemzedékváltakozás, 

haploid és diploid információtartalmú sejt, számtartó és számfelező 

osztódás, spóra, spóraanyasejt, zigóta, ivaros és ivartalan nemzedék 

19. 
A gombákról általában 

A gombák általános jellemzői 

Gomba, kitin, glikogén, gombafonal/hifa, szövedék, mikorrhiza, 

micélium 

 

20. 
A gombák sokszínű világa 

A gombák gyakorlati jelentősége 

Moszatgombák, tömlő(sgombák), bazídium(os gombák), élesztők, 

etanolos erjedés, kandida, ecsetpenész, penicillin, alkaloid, anyarozs, 

kucsmagomba, tenyésztest, termőtest, tönk, kalap, gallér, ostor, farontó 

gombák, zuzmó, indikátorfaj, zuzmótérkép 

21. 
Nem csak a méret számít! 

A mohák 

Gyökér-, szár-, levélszerű képződmény, hímivarsejt kemotaxisa, 

maradványfaj, indikátornövény, fonalas előtelep 

22. 
A munkamegosztás előnyei 

A harasztok 

Szövetes/hajtásos növények, korpafüvek, pikkelyfák, pecsétfák, zsurlók, 

páfrányok, lemezes előtelep, ivaros és ivartalan nemzedék, ivarszerv, 

ivarsejtek, kemotaxis, zigóta, megtermékenyítés 

 

23. 

A virágzó karácsonyfa 

A nyitvatermők 

 

Nyitvatermők, tajga, mag(kezdemény), virág, toboz, barka, 

szélbeporzás, virágpor, makro- és mikrospóra, csíranövény, örökzöld, 

fenyők, ciprusfélék, életfa, tuja, boróka, csikófark, tiszafa 

24. 

Elsőkből is lehetnek utolsók 

A zárvatermő növények 

szaporodása 

 

Zárt magház, gyökérszőr, takaró- és ivarlevelek, pollen, tömlőképző és 

generatív sejt, embriózsák és sejtjei, kettős megtermékenyítés, triploid 

sejt, vízszállító cső, rostacső 

25. 

Állatok a testépítő szalonban 

Az evolúciós állatrendszertan 

alapjai, egyedfejlődés és evolúció 

 

Konvergens és divergens fejlődés, homológ és analóg szervek, 

csíralemezek (sejtlemezek), „cső a csőben”, „zsák a zsákban” elv, 

sugaras és kétoldali szimmetria, testüreg, (áltestüreg, valódi testüreg), 

szedercsíra, hólyagcsíra, bélcsíra, ősszáj, ősbélüreg, újszáj, biogenetikai 

alaptörvény (Haeckel), Dollo-törvény 

 

26. 

Kísérletek és kísértetek 

A szivacsok és a csalánozók 

 

Galléros-ostoros egysejtűek, fejlődési oldalág, pórus, vándorsejt, váz(tű-

)képző sejt, hímnősség, átalakulás, túlélőképlet, gyöngysarj, 

regeneráció, bimbózás, polip- és medúzaalak, hámizomsejt, csalánsejt, 

diffúz idegrendszer, korallzátony 
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11. osztály 

1.  Az élő rendszerek legfontosabb 

anyagai 

A biogén elemek szerepe az élő 

sejtekben 

Elsődleges-, másodlagos biogén elemek, makro- és mikroelemek 

2.  Az élő rendszerek legfontosabb 

anyagai 

A víz fizikai és kémiai tulajdonságai, a kötött- és szabad állapotú víz 

szerepe, valódi- és kolloid oldatok, durva diszperz rendszerek 

27. 
Puhányok, de nagy túlélők 

Férgek 

Laposférgek, gyűrűsférgek, fonálférgek, bőrizomtömlő, előbél, 

középbél, utóbél, béledényrendszer, elővesécske, idegdúc, 

örvényférgek, szívóférgek, galandférgek, borsóka, diffúz légzés, 

szelvényesség, testüreg-folyadék, perisztaltikus mozgás, páros vesécske 

(szelvényszerv), garatideg-gyűrű, hasdúclánc, foltlátás 

28. 
Az állatvilág „keményfiúi” 

A puhatestűek 

Meszes, nem valódi váz, fej, láb, zsigerzacskó, ammoniták, csigáspolip, 

köpeny, köpenyüreg, vérnyirok, csigák, kagylók, fejlábúak, 

tölcsér(szerv), hólyagszem, agy, óriásaxon, hemocianin, tintahalak, 

polipok 

29. 

Az ízeltlábúak sikere 

Az ízeltlábúak 

 

Háromkaréjúak, kitinváz, vedlés, ízelt lábak, vázizmok, testtájak (fej, 

tor, potroh), szájszervek, nyílt keringés, érzékszervek (látó, kémiai, 

mechanikai), váltivarúság, átalakulásos fejlődés, rákok, 

csáprágósok/pókszabásúak, rovarok 

30. 

Az élő helikopterek világa 

A rovarok 

 

Rovarszárny, rágó, nyaló, szúró-szívó szájszervek, begy, rágógyomor, 

légcsőrendszer, „rovarszív”, összetett (mozaik) szem, kifejlés, 

átváltozás, teljes átalakulás, juvenilis és vedlési hormon, vedlési 

folyadék 

31. 

A belső váz sikere (emelt szintű 

tananyag) 

Az ősi újszájúak törzsei 

Tüskésbőrűek, vízedényrendszer, gerinchúr, csőidegrendszer, 

kopoltyúbél, elő- és fejgerinchúrosok 

32. 

A vizek urai 

A halak 

 

Porcos és csontos halak, gerincoszlop, koponya, csigolyák, bordák, 

páros és páratlan úszók, úszóhólyag, bőr (és rétegei), pikkelyek, ránőtt 

fogak, máj, hasnyálmirigy, kopoltyú, zárt keringés, hemoglobin, 

szaglógödör, hólyagszem, ivari kétalakúság 

33. 

A szárazföld harmadik 

meghódítása 

A kétéltűek 

 

Bojtosúszójú halak (maradványhal), talajon mozgás: végtagok (ugró-, 

toló-, úszóláb), gyengén elszarusodó hám, nyálka- és méregmirigyek, 

tüdő, bőrlégzés, légcsere, kloáka, két vérkör, kevert vér, érzékszervek, 

külső megtermékenyítés, átalakulásos fejlődés (ebihal, tiroxin), farkos 

és farkatlan kétéltűek, védettek! 

34. 

A középidő lovagjai 

A hüllők 

 

Elszarusodott bőr (szaruképződmények), tojás, magzatburok, szikanyag, 

rekeszes (redős-kamrás) tüdő, zárt mellkas, mellhártya, rekeszizom, 

három- és négyüregű szív, ránőtt és gyökeres fogak, méregfog, kloáka, 

teknősök, pikkelyes hüllők, vedlés, krokodilok, dinoszauruszok 

35. 

A tollas hüllők: a levegő urai 

A madarak 

 

Repülő őshüllők, tolltípusok, áramvonalas, kis sűrűségű test, csüd, 

szárny, légzsák, kettős légzés, léghajszálcsövek, állandó 

testhőmérséklet, csőr, zúzógyomor, ivari kétalakúság, meszes héjú tojás, 

fejlett kisagy, fontosabb csoportok 

36. 

Végül, de nem utolsó sorban 

Az emlősök 

 

Emlő, állandó testhőmérséklet, tüdő-léghólyagocskák, járólábak, 

verejtékmirigyek, szőrzet, tojásrakó, erszényes, méhlepényes emlősök, 

fogazattípusok, fontosabb csoportok 
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A víz szerepe az élő sejtekben 

3.  A szabd vándorlás és a korlátozott 

határátlépés 

A diffúzió és az ozmózis 

Brown-féle hőmozgás, diffúzió, ozmózis, félig-áteresztő hártya, 

ozmotikus nyomás, izotóniás-, hipotóniás- és hipertóniás oldat, 

turgornyomás, plazmolízis, hemolízis, fiziológiás sóoldat, diffúzió és 

ozmózis, parciális- és ozmotikus nyomás 

4.  Akik irtóznak a víztől 

A lipidek 

Poláris- és apoláris jelleg, amfipatikus tulajdonság, észterek, 

trigliceridek, zsírok, olajok, foszfatidok, viaszok, karotinoidok, 

szteroidok 

5.  Édes energiaszolgáltatók és íztelen 

vázanyagok 

A szénhidrátok 

Mono-, di-, oligo- és poliszacharidok fogalma, cukorszerű és nem 

cukorszerű szénhidrátok, aldózok, ketózok, pentózok, hexózok, 

kiralitás 

6.  Robotoló törpék és óriások 

Az aminosavak és fehérjék 

Aminosavak csoportosítása oldallánc és biológiai szerep szerint, 

peptidkötés, polikondenzáció, fehérjék szerkezete, összetétele, 

denaturáció és koaguláció, reverzibilis- és irreverzibilis folyamatok 

7.  Részecskeszállító részecskék 

A nukleotidok 

Kötési energia, N-tartalmú heterociklusos vegyületek, kondenzáció, 

hidrolízis, oxidáció, redukció 

8.  A biológiai információtárolás és 

átvitel logisztikai molekulái 

A nukleinsavak 

Baktérium transzformáció, bázis-szabály, kettős hélix, komplementer 

szál, plazmid, mRNS, tRNS, rRNS, sejtmag, sejtplazma, riboszóma, 

ribozimok 

9.  Határon innen, határon túl 

A citoplazma és a biológiai 

membránok 

A valódi- és a kolloid-oldat összetevői, citoszol, sejtváz, 

membránfehérjék típusai és szerepük, endoplazmatikus retikulum, 

Golgi-készülék, lizoszóma 

10.  Határon innen, határon túl 

Membránfolyamatok 

Aktív és passzív transzport, példák és típusok, exocitózis, endocitózis, 

fagocitózis 

11.  A rendezettség ára és a 

biokatalizátorok 

Az anyagcsere-folyamatok 

általános jellemzői 

Entrópia, nyílt rendszer, intermedier anyagcsere, asszimiláció, 

disszimiláció, autotróf, heterotróf, foto- és kemoszintézis, aerob, 

anaerob, hidrolízis, kondenzáció, redoxireakció, enzim, aktív centrum, 

szubsztrát, inhibítor 

12.  Hozzáférés a rejtett energiákhoz 

A lebontó folyamatok 

Mitokondrium, biológiai oxidáció, glikolízis, citromsavciklus, 

terminális oxidáció, ATP – szintézis, alkoholos- és tejsavas erjedés 

13.  A növények boszorkánykonyhája 

A fotoszintézis 

Fényszakasz, sötétszakasz, zöld színtest, gránumok, 

pigmentrendszerek, klorofill-a és –b, karotin és xantofill szerepe, 

fotolízis, redukciós- (Calvin)-ciklus, NADP
+ 

szerepe, ATP képződése 

és hidrolízise 

14.  A titkos kód sokszorosítása és 

továbbadása 

A nukleinsavak szintézise 

Szemikonzervatív replikáció, aktív és néma szál, transzkripció, 

15.  A titkos kód kifejeződése 

A fehérjeszintézis 

Genetikai kód, ~ általános érvénye, ~ degeneráltsága, ~ 

kihagyásmentessége, ~ átfedésmentessége, kodon, antikodon, 

transzláció, lánckezdés (iniciáció), kezdőjel, lánchosszabbítás 

(elongáció), lánczárás (termináció), stopjel, enzimindukció, operon 

16.  A sejtek adatbankja 

A sejtmag és a kromoszómák 

Sejtmaghártya, magnedv, hiszton fehérjék, kromatinállomány, 

sejtmagvacska, kromoszóma, kromoszómaszerelvény, genom, haploid, 

diploid, poliploid, homológ kromoszómák 
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17.  Megújulva megőrzés 

A sejtciklus, a mitózis és a meiózis 

Sejtciklus, G1-, S-, G2-, M- szakasz jellemzői, mitózis, meiózis, 

átkereszteződés, rekombináció 

18.  Egy élő és folyton változó rendszer 

Az emberi test szervrendszerei és 

szabályozása 

Sejt – szövet – szerv – szervrendszer – szervezet fogalma, önfenntartó-

, fajfenntartó- és szabályozó életműködések, irányítás, vezérlés, 

szabályozás, + és – visszacsatolás, homeosztázis 

19.  Több sejt többre megy 

Az emberi test szövetei I. 

Hám-, kötő-, támasztó-, izom- és idegszövetek általános jellemzői, 

fedő- és mirigyhámok, támasztószövetek részletes jellemzése 

20.  Több sejt többre megy 

Az emberi test szövetei II. 

A támasztó- és izomszövetek és idegszövet általános jellemzői, 

részletes jellemzőik, típusaik 

21.  Két világ határán 

A bőr 

Első védelmi rendszer, hám-, irha- és bőralja réteg, pigmentek, a 

napozás és szoláriumozás veszélyei, a bőr feladatai, mirigyei  

22.  Kettő az egyben: a stabil, mégis 

mobil támasz 

Az emberi csontvázrendszer 

A csontváz feladatai, a fej- törzs- és végtagváz részei, a csigolyák 

felépítése és szerepe, csöves-, lapos-, köbös- és szabálytalan alakú 

csontok, a csontok folyamatos és megszakított kapcsolódásai, a 

csontok felépítése 

23.  Létezésünk értelme: a mozgás 

Az emberi vázizmok rendszere 

Gyűrű-, lapos- és orsó alakú izmok, mimikai izmok, a gátizomzat 

szerepe, izmok eredése és tapadása, inak, izompólya, izomnyaláb, 

izomrost, izomfehérje-fonalak, izomtónus, izomrángás, „csúszófonal-

elmélet”, izomláz, statikus- dinamikus- antagonista- és szinergista 

izomműködés, erőnövelő- állóképességet fokozó- és ügyességi edzés, 

„bemelegítés” 

24.  Kéne egy kis energia 

Az előbél felépítése és működése 

Tápanyag, járulékos anyag, ballasztanyag, salakanyag, 

alapanyagcsere, minőségi- és mennyiségi éhezés, vitaminok, szájüreg, 

nyelv, tejfogak, maradandó fogak, nyálmirigyek, nyál, amiláz, mucin, 

lizozim, garat, gége, nyelőcső, gyomor, gyomornedv, pepszin 

25.  A mindent bontó alagút 

A középbél és az utóbél felépítése 

és működése 

Patkóbél, éhbél, csípőbél, emésztés, felszívás, bélbolyhok, 

mikrobolyhok, hasnyál, máj, májlebenykék, epe, epesavak, szénhidrát- 

és aminosav anyagcsere, vérképzés, bélperisztaltika, vékonybélnedv, 

vakbél, féregnyúlvány, vastagbél, utóbél, végbél 

26.  Az energiagyár működtetői 

A légzőszervrendszer 

Fizikai (külső) légzés, kémiai (belső) légzés, felső légút, orrüreg, 

garat, gége, gégefedő, légcső, főhörgők, hörgők, hörgőcskék, 

léghólyagocskák, tüdő, légzőizmok, be- és kilégzés, mellhártya, 

gégeporcok, hangszálak, hangképzés, légzésszám, vitálkapacitás, be- 

és kilégzési tartalék 

27.  A legértékesebb folyadék 

A vér 

Vérplazma, alakos elemek, plazmafehérjék, oldott anyagok, 

véralvadás, aktivátor, protrombin, trombin, fibrinogén, fibrin, 

vörösvértestek (eritrociták), fehérvérsejtek (leukociták), monociták, 

granulociták, limfociták, vérlemezkék (trombociták) 

28.  Az anyagszállítás I. 

Az „örökmozgó” pumpa a szív 

Zárt keringési rendszer, szívburok, szívbelhártya, zsebes- és vitorlás 

billentyűk, ínhúrok, szemölcsizom, szívsövény, szívciklus, szisztole, 

diasztole, pulzusszám, verőtérfogat, perctérfogat, színuszcsomó, 

pitvar-kamrai csomó, koronária, szívinfarktus 

29.  Az anyagszállítás II. 

A végtelen csőhálózat: az erek 

rendszere 

Verőerek, hajszálerek, gyűjtőerek, szövetnedv, vérnyomás 

30.  A test őrei 

Az immunrendszer 

Nyirok, nyirokkapillárisok, nyirokcsomók, nyirokszervek 

(vöröscsontvelő, lép, csecsemőmirigy, mandulák, féregnyúlvány), 

antigének, immunogének, autoimmun betegségek, veleszületett és 
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szerzett immunitás, NK-sejtek, apoptózis, komplement-rendszer, B- és 

T-limfociták, memóriasejtek, sejtes immunválasz, természetes- és 

mesterséges- aktív- és passzív- immunitás, gyulladás, genny, allergia, 

vércsoportok, vérátömlesztés, ABO és Rh vércsoportok, Rh 

összeférhetetlenség 

31.  Veszélyes betolakodók 

A vírusok 

Vírusképződés elméletei, vírusok nagysága, vizsgálata, megjelenési 

formájuk (virion, vegetatív vírus), gazdasejtjeik, örökítő-anyaguk, 

sokszorozódásuk, fertőzés, járvány, világjárvány 

32.  Félsz a szuritól? 

Védőoltások 

Kötelező védőoltások: BCG, DTP, DT, Sabin-cseppek, kanyaró elleni, 

Rubeola elleni 

Ajánlott védőoltások: influenza-, HPV-, kullancs encephalitis-, 

hepatitis-B, H1N1, retrovírus elleni oltások 

33.  A homeosztázis őrei 

A vizeletkiválasztó szervrendszer 

és egészségtana 

Kiválasztás, homeosztázis, vese, vesetok, kéreg- és velőállomány, 

nefron, szűrlet, vizelet, húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső, vesekő, 

dialízis, veseátültetés 

34.  Az anyagcsere különc küldöncei I. 

A hormonális szabályozás 

alapelvei. 

Az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy 

és a mellékpajzsmirigy 

Belső elválasztású mirigy, hormon, célsejt, receptormolekula, 

neuroendokrin szabályozás, negatív visszacsatolás, hipofízis, 

hipotalamusz, adenohipofízis, TSH, ACTH, FSH, LH, LTH, STH, 

neurohipofízis, ADH, oxitocin, tiroxin, kalcitonin, parathormon 

35.  Az anyagcsere különc küldöncei II. 

A hasnyálmirigy, a mellékvese és a 

nemi mirigyek 

Inzulin, cukorbetegség, glikogénraktárak, glukagon, aldoszteron, 

kortizol, kortikoszteron, androszteron, adrenalin, tesztoszteron, 

ösztrogén, progeszteron, másodlagos nemi jellegek 

36.  A vágy titokzatos tárgyai 

A férfi szaporító szervrendszer és 

egészségtana 

A hímivarsejt részei, szerepük, kromoszómális-, gonadális-, genitális- 

és pszichés nem, here, herezacskó, herecsatornák, Leydig-féle sejtek, 

mellékhere, ondóhólyag, ondóvezeték, prosztata, makk, barlangos test, 

erekció, ejakuláció, ondó 

37.  A vágy titokzatos tárgyai 

A női szaporító szervrendszer és 

egészségtana 

Petefészek, Graaf-féle tüszők, tüszőérés, ösztrogén, ovuláció, 

sárgatest, progeszteron, méhrojt, méhkürt, petevezeték, méh, 

méhnyálkahártya, menstruáció, méhnyak, méhszáj, hüvely, gát, kis- és 

nagyajkak, csikló 

38.  Öröm és felelősség 

A szerelmi együttlét és az 

egyedfejlődés 

Akceleráció, örömszerzés, orgazmus, a női nemi ciklus, 

megtermékenyítés, embrionális- és posztembrionális fejlődés, szülés, 

fogamzásgátlás fogalma, lehetőségei, pozitív családtervezés, 

inszemináció, lombikbébi program 

39.  A „legokosabb” szervrendszer 

Az idegrendszer általános jellemzői 

Idegsejtek felépítése, típusai, inger, ingerküszöb, ingerület, receptorok, 

szinapszis, érző-, mozgató- és átkapcsoló neuronok 

40.  A „legokosabb” szervrendszer 

Reflex 

Reflex, reflexív, feltétlen- és feltételes reflex, szomatikus- és vegetatív 

reflex, központi- és környéki idegrendszer, fehér- és szürkeállomány, 

gerincvelői- és agyidegek, dúc, pálya, mag, ideg 

41.  Egy nyelven beszélő idegsejtek 

Elemi idegjelenségek 

Membránpotenciál (nyugalmi-, akciós-, csúcs-, küszöbpotenciál), de-, 

hiper- és repolarizáció, ingererősség, „minden vagy semmi” törvénye, 

ingerületátadás, serkentő- és gátló átvivőanyagok 

42.  A központ és környéke. A 

gerincvelő, az agyvelő és az idegek 

Érző-, társító és mozgatóműködés, a központi és környéki 

idegrendszer felépítése, részei, szerepük, agytörzs, agyidegek típusai, 

talamusz 
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43.  Jó felfogás – gyors válasz 

Az idegrendszer érzőműködése 

Adekvát inger, az ingerület terjedése, érzőkéreg, érzékcsalódás 

44.  Jó felfogás – gyors válasz 

Az idegrendszer mozgatóműködése 

Szomatikus mozgatóműködés, izomeredetű reflex, izomtónus, 

patellareflex, izomeredetű-, hajlító-feszítő reflex, akaratlagos 

mozgások, mozgatókéreg, piramis- és extrapiramidális pályák, 

hierarchikus szabályozás 

45.  Megnyílik a világ 

A látás 

Szemüreg, szemöldök, szempilla, szemhéjak, kötőhártya, 

könnymirigyek, ín-, szaru- és érhártya, sugártest, szivárványhártya, 

szemcsarnok, csarnokvíz, sugárizom, lencsefüggesztő rostok, 

szemlencse, ideghártya, pigmentsejtek, csapok, pálcikák, üvegtest, 

szemmozgató izom, pupilla, fényviszonyok, képalkotás, 

fókusztávolság, rövid- és távollátás, vakfolt, sárgafolt 

46.  Érzékelés a látáson túl 

Egyéb érzékelés 

Külső fül, fülkagyló, hallójárat, középfül, dobhártya, 

hallócsontocskák, fülkürt, belső fül, ovális ablak, csiga, Corti-szerv, 

szőrsejtek, alaphártya, fedőhártya, hangfrekvencia, félkörös ívjáratok, 

tömlőcske, zsákocska, halló- és egyensúlyozó ideg, orrüreg, 

szaglóhám, ízlelőbimbók, fájdalomérző-, tapintó-, nyomásérző-, 

hidegérző-, melegérző-, kemoreceptorok 

47.  A belső rend megőrzése 

A vegetatív működések 

szabályozása 

Vegetatív idegrendszer, szimpatikus- és paraszimpatikus hatás, 

Cannon-féle vészreakció, sztresszbetegségek, pszichoszomatikus 

betegségek, anorexia, bulimia, gerincvelő háti-, ágyéki- keresztcsonti 

szakasza, agytörzs, környéki dúcok 

48.  Érzelem és értelem 

Az agy magasabb szintű 

tevékenységei 

Nagyagykéreg, limbikus rendszer, érzelem, emlékezés, tanult 

magatartás, fogalmi gondolkodás, beszéd, tudat, EEG, Alzheimer-kór 

 

12. osztály 

1. Törvényes örökösök, öröklődési 

törvények I. 

Genetikai alapfogalmak 

Örökléstan, molekuláris genetika, klasszikus (mendeli) genetika, gén, 

allél, vad allél, letális allél, genotípus, fenotípus, mennyiségi jelleg, 

minőségi jelleg, haploid, diploid, ivarsejtek tisztaságának törvénye, 

homozigóta, heterozigóta, számolási feladat 

2. Törvényes örökösök, öröklődési 

törvények II. 

Az öröklődés alaptörvényei 

szülői nemzedék, utódnemzedék, egyformaság (uniformitás, Mendel 

I.) törvénye, hasadás (szegregáció, Mendel II.) törvénye, független 

öröklődés (Mendel III.) törvénye, számolási feladat 

3. Elnyomók és kiegyezők I. 

A domináns - recesszív öröklődés 

és a kodomináns öröklődés 

Domináns – recesszív öröklődés, letális allélkombináció, dominancia 

fokozatsor, tesztelő keresztezés, kodomináns öröklődés, számolási 

feladat  

4. Elnyomók és kiegyezők II. 

A köztes öröklődés és a gének 

kölcsönhatása 

Intermedier (köztes) öröklődés, inkomplett dominancia, 

génkölcsönhatás, pleiotrópia, fenilketonúria, sarlósejtes 

vérszegénység, számolási feladat  

5. Vezessük le! 

Egygénes enzimbetegség, az Rh és 

ABO vércsoportok öröklődésének 

levezetése 

A levezetések bemutatása, számolási feladat 
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6. Törvényszegők és nemesítők 

A kapcsolt öröklődés. Az ivarhoz 

(nemhez) kapcsolt gének  

Kapcsolt gének, kapcsolt öröklődés, adja meg Mendel 

következtetéseinek érvényességi korlátait, ennek okait (kapcsoltság), 

magyarázza miért alkalmas alanya az 

ecetmuslica a genetikai vizsgálatoknak, kromoszómális rekombináció, 

átkereszteződés, rekombinációs frekvencia, genetikai térképezés, ivari 

kromoszóma, testi kromoszóma (autoszóma), hemizigóta, nemhez 

kapcsolt öröklődés, számolási feladat  

7. Több kicsi többre megy 

A mennyiségi jellegek öröklődése 

Mennyiségi jellegek, poligénes öröklődés, additív hatás, statisztikus 

megoszlás, haranggörbe, normál eloszlás, fokozatsor, hajlam, 

mesterséges szelekció, hibrid, heterózishatás, környezetváltoztatás, 

ikerkutatás 

8. Új lehetőségek 

A mutáció 

Genetikai változatosság, rekombináció, mutáció, természetes (spontán) 

mutáció, mutagén hatások, indukált mutáció, rákkeltő hatások, 

alkalmazkodás, mozaicizmus, Down-szindróma, gén (pont-)mutáció, 

kromoszóma-mutáció, kiesés, áthelyeződés, megfordulás, kettőződés, 

kromoszómaszám-mutáció, genom-mutáció 

9. „Ember, ismerd meg önmagad!” 

A humángenetika sajátosságai 

Humángenetika, ikerkutatás, magzati diagnosztika, képalkotó 

módszerek, fejlődési rendellenességek, magzatvíz mintavétel, 

családfaelemzés, genetikai tanácsadás, Humán Genom Program 

10. Az ember alázatos szolgái 

A biotechnológia elméleti alapjai 

és gyakorlati haszna 

Biotechnológia, géntechnológia, génsebészet, hordozó DNS, 

genetikailag módosított (GM) élőlény, transzgenikus élőlény, 

klónozás, sejtmagátvitel, embrióosztás, őssejtek 

11. Porból lettünk? 

Az élet keletkezésének elméletei és 

az evolúció lényege 

Prebiológiai evolúció, abiogén életkeletkezési modell, 

teremtéselmélet, pánspermia-elmélet, ősrobbanás, Miller-kísérlet 

12. Folyamatos változásban 

Az evolúció genetikai alapjai – 

populációgenetika 

Genetikai és ökológiai populáció, populációgenetika, relatív 

gyakoriság, Hardy - Weinberg-szabály, genetikai egyensúly 

13. Válogatós természet, simulékony 

élővilág I. 

A természetes szelekció 

Versengés, létért való küzdelem, előnyösebb tulajdonságúak, 

hátrányosabb tulajdonságúak, természetes kiválogatódás, szelekció, 

rátermettség, teljes szelekció, részleges szelekció, stabilizáló 

szelekció, szétválasztó szelekció, irányító szelekció 

14. Válogatós természet, simulékony 

élővilág I. 

Az adaptáció 

Adaptáció (alkalmazkodottság), adaptív evolúció, modifikáció, adaptív 

szétterjedés, elszigetelődés (izoláció), térbeli (földrajzi és ökológiai), 

szaporodási izoláció, fokozatos evolúció, felgyorsult evolúció 

15. Mitől olyan sietős? 

Nem adaptív evolúciós folyamatok 

Vándorlás, genetikai sodródás, alapító hatás (alapítóelv), nem 

véletlenszerű párválasztás, beltenyésztés, poliploidizáció, ugrásszerű 

evolúció 

16. Beszédes sejtek és árulkodó 

molekulák 

Az evolúció bizonyítékai 

Közvetlen és közvetett bizonyítékok, molekuláris bizonyítékok, DNS 

homológia 

17. „Emberszabás”  

Az ember evolúciója  

Emberszerűek, emberszabású és az ember anatómiai összehasonlítása 

Pithecusok, Australopithecusok, Homo habilis, Homo erectus, Homo 

neanderthalensis, Homo sapiens, Crô-magnoni ember 

18. Sokfélék vagyunk 

Az emberi nagyrasszok 

Nagyrassz, ausztralid, europid, mongolid, negrid, nép, mém 
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Az ének - zene vizsga szerkezete és jellemzői  

 

A továbbhaladás feltétele: a javító vagy osztályozó vizsga mindkét összetevőjének (elmélet, gyakorlat) 

el kell érnie az elégséges (2) szintet.  

 

5. osztály 

 

Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 5. tankönyv 

 

Írásbeli 

Az írásbeli vizsgán a tanulónak 60 perc alatt egy feladatsort kell megoldani a következő elemekből: 

 

I. A magyar népzene: 

– Új és régi stílusú népdalok éneklése és jellemzői. 

– Népi hangszerek (duda, tekerő, cimbalom, citera). 

– Hagyományok, szokások. 

 

II. Elméleti ismeretek 

– Ritmikai elemek: a tizenhatod értéke, írása, szünetjele, kis éles és nyújtott. 

– ABC-s hangok neve a vonalrendszerben (G-kulcs). 

– Hangközök: T1 – T4 – T5 – T8. 

– Hétfokú hangsorok: Dúr – moll: 1b előjegyzéssel. 

 

III. Zenetörténeti korok, ismeretek 

– a középkor egyházi és világi zenéje (gregorián ének, trubadúr zene), 

– a reneszánsz zenéje (motetta, madrigál, polifónia, homofónia, Palestrina, Lassus) 

– a barokk muzsika (menüett, prelúdium, fúga, szvit, versenymű, opera, oratórium, kantáta, Purcell, Vivaldi,  

Bach, Händel, a barokk zenekar hangszerei, az orgona.) 

 

IV. Zenefelismerés 

Zeneművek (teljes vagy részletek) 

1) Bach: h-moll szvit – badineri 

2) Bárdos: Magos a rutafa 

3) Bárdos: Régi táncdal 

4) Egressy–Vörösmarty: Szózat 

5) Händel: Júdás Makkabeus – Győzelmi dal 

6) Josguin des Pres: Ave vera verginitas – Évszakköszöntő 

7) Kodály: Kállai kettős 

8) Kodály: Pünkösdölő 

9) Purcell: Trombita - fanfár 

10) Salve regina 

 

Szóbeli 

 

A tanuló tudja a dalt emlékezetből tisztán, érthető szövegkiejtéssel, pontos ritmusban elénekelni, majd 

tankönyvből szolmizálni. 

 

Dalok 

1) A csitári hegyek alatt 

2) Bach: Parasztkantáta(felső szólam) 

3) Bárdos: Régi táncdal 

4) Bárdos: Rétre hívó 

5) Csillagok, csillagok 
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6) Egressy–Vörösmarty: Szózat 

7) Erdő, erdő, de magas a teteje 

8) Győri kanász a dombon 

9) Händel: Győzelmi dal 

10) Kék ibolyácska 

11) Már nyugosznak a völgyek 

12) Megrakják a tüzet 

13) Moniot d’ Arras: Nyári ének 

14) Salve Regina 

15) Szőnyi: Postaváró 

6. osztály 

Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 6. tankönyv 

 

Írásbeli 

Az írásbeli vizsgán a tanulónak 45 perc alatt egy feladatsort kell megoldani a következő elemekből: 

I. A magyar népzene: 

– magyar népdalok és népszokások dallamai, 

– Olsvai Imre és “Somogyország”; Békefi Antal és Vas megye, 

II. Elméleti ismeretek 

– a triola, felütés – AUFTAKT, csonka ütem, 

– Módosítások:jelek: kereszt (#) felemel, bé (b) leszállít, feloldó ( ), hangok: megnevezése, kottázási módja, 

– Dúr és moll hangsorok lejegyzése 1 # előjegyzéssel. 

– Hangközök felismerése és megnevezése: Szekund (k2, N2,), terc (k3, N3) 

III. Zenetörténeti korok, ismeretek 

– a XVI. sz. zenéje: Tinódi Lantos Sebestyén, a lant, 

– a kuruc kor zenéje: korabeli dalok és táncok, a tárogató 

– a XVIII. sz. zenéje: A Bécsi klasszicizmus (A kor: megnevezése, jelentősége, formái (triós, szonáta), 

műfajai 

(szonáta, vonósnégyes, szimfónia, klasszikus opera), zeneszerzői (Haydn, Mozart, Beethoven) és alkotásai 

- Dinamikai jelek, meghatározások: crescendo, decrescendo, pianissimo (pp), piano (p), mezzoforte (mf) 

forte (f), 

fortissimo (ff). 

- Zenei együttesek: vonósnégyes, szimfonikus zenekar. 

IV. Zenefelismerés 

Zeneművek (teljes vagy részletek) 

1) Beethoven: D-dúr hegedűverseny 

2) Beethoven: IX. szimfónia 

3) Csínom Palkó 

4) Egri históriának summája 

5) Haydn: G-dúr szimfónia 

6) Kodály Zoltán: Mátrai képek 

7) Kodály: Ének Szent István királyhoz 

8) Mozart : Requiem - lacrymosa 

9) Mozart: Egy kis éji zene 

10) Mozart: Varázsfuvola 

 

Szóbeli 

 

A tanuló tudja a dalt emlékezetből tisztán, érthető szövegkiejtéssel, pontos ritmusban elénekelni, majd 

tankönyvből  szolmizálni. 

 

Dalok 

1) A jó lovas katonának 
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2) A Vidrócki híres nyája 

3) Ah, hol vagy magyarok... 

4) Beethoven: A mormotás fiú dala 

5) Beethoven: Lángolj fel a lelkünkben 

6) Csínom Palkó 

7) Egri históriának summája 

8) Haydn: Szerenád 

9) Luca Panna 

10) Madárka, madárka 

11) Mozart: Bűvös csengettyű 

12) Mozart: Vágyódás a tavasz után 

13) Ősszel érik babám 

14) Ti magyarok, már Istent imádjátok 

15) Zöld buborkát megcsípte a hideg dér 

 

7. osztály 

 

Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 7. tankönyv 

Írásbeli 

Az írásbeli vizsgán a tanulónak 45 perc alatt egy feladatsort kell megoldani a következő elemekből: 

I. A magyar népzene: 

– a népdalgyűjtés, 

– új és régi stílusú népdalok: dallami elemzése, szerkezeti felépítése, előadásmódjai. 

– a ballada, 

 

II. Elméleti ismeretek 

– Hangközök:szext – (k6, N6,), szeptim (k7, N7,),  

– Előjegyzések: 2 kereszt, 2 bé, 

– Előadási jelek, zenei szakkifejezések. 

III. Zenetörténeti korok, ismeretek 

– A romantika kora: elnevezése, történelmi háttere, jellemző jegyei, 

– műfajai: népies műdal, verbunkos, rapszódia, programzene, a romantikus dal, nemzeti opera, 

– zeneszerzők: Erkel, Liszt, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Chopin, Dvořak, Smetana,  

Csajkovszkij, Muszorgszkij, Verdi, Wagner, 

IV. Zenefelismerés 

Zeneművek (teljes vagy részletek) 

1) Bartók: Magyar képek – Este a székelyeknél 

2) Dvořak: e-moll (Új világ) szimfónia 

3) Erkel: Bánk bán 

4) Erkel: Hunyadi László 

5) Kodály: Háry János 

6) Liszt: XIV. magyar rapszódia 

7) Liszt: XV. magyar rapszódia 

8) Muszorgszkij: Egy kiállítás képei 

9) Schubert: A-dúr zongoraötös 

10) Schumann: A vidám földműves 

11) Smetana: Moldva 

12) Verdi: Aida 

13) Verdi: Nabucco 

Szóbeli 

A tanuló tudja a dalt emlékezetből tisztán, érthető szövegkiejtéssel, pontos ritmusban elénekelni, majd 

tankönyvből szolmizálni. 
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Dalok 

1) A csornai Hajas Gyula út 

2) Által mennék én a Tiszán 

3) Aranyosom / lengyel nd. 

4) Csajkovszkij: Altató (Szép csillagos...) 

5) Erkel: Meghalt a cselszövő 

6) Kun verbunk 

7) Liszt: Hajnalozó 

8) Magos a rutafa 

9) Most szép lenni katonának 

10) Sárgul már a fügefa levele 

11) Schubert: A pisztráng 

12) Schumann: A tavasz köszöntése 

13) Szerdahelyi: Magasan repül a daru 

14) Tisza partján mandulafa 

15) Verdi: Rabszolgák kórusa 

8. osztály 

 

Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 8. tankönyv 

Írásbeli 

Az írásbeli vizsgán a tanulónak 45 perc alatt egy feladatsort kell megoldani a következő elemekből: 

I. A magyar népzene: 

–Magyar és más népek zenéje, a magyar népzenei dialektusok, 

– új és régi stílusú népdalok éneklése, elemzése, ostinato ritmussal történő kísérése, 

– Bartók Béla élete, művei, 

– Más népek népzenéjének dalai és jellemzői. 

II. Elméleti ismeretek 

 

–Hangközök: prím, szekund, terc, kvárt, kvint, szext, szeptim, oktáv (T1, k2, N2, k3, N3, T4, T5, k6, N6, 

k7, N7, T8) 

– Előjegyzések: 3 kereszt, 3 bé, 

– Előadási jelek, zenei szakkifejezések. 

 

III. Zenetörténeti korok, ismeretek 

 

– A XX. század zenéje: dalok, énekes szemelvények, 

– irányzatok: impresszionizmus, neoklasszicizmus, folklorizmus, elektronikus zene, dzsessz, könnyűzene, 

– zeneszerzők: Bartók, Kodály, Weiner, Kurtág, Petrovics, Szokolay, Durkó, Kocsár, Orbán, Balassa, 

Pongrácz,  

Debussy, Ravel, Stravinszky, Honegger, Prokofjev, Hacsaturján, Britten, Penderecki, Gershwin, Beatles, 

Presley, Webber, Szörényi 

 

IV. Zenefelismerés 

Zeneművek (teljes vagy részletek) 

 

1) Bartók: Cantata profana 

 

2) Bartók: Cipósütés  

 

3) Bartók: Divertimento 

 

4) Bartók: Ne hagyj el,  
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5) Bartók: Négy szlovák népdal  

 

6) Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára  

 

7) Debussy: Gyermekkuckó 

 

8) Gershwin: Kék rapszódia 

 

9) Kodály: Fölszállott a páva 

 

10) Kodály: Psalmus Hungaricus 

 

11) Orff: Carmina Burana – Tempus est iucundum 

12) Prokofjev: Klasszikus szimfónia 3. tétele 

 

13) Strauss: Kék Duna keringő 

14) Stravinsky: Petruska 

15) Szörényi–Bródy: István, a király (részletek) 

Szóbeli 

 

A tanuló tudja a dalt emlékezetből tisztán, érthető szövegkiejtéssel, pontos ritmusban elénekelni, majd 

tankönyvből szolmizálni. 

 

Dalok 

 

1) A citrusfa levelestől, ágastól 

 

2) A karádi faluvégen 

 

3) Bricskán járok 

 

4) Énekeljünk, énekeljünk 

 

5) Fornsete: Nyár kánon 

 

6) Fülemüleszó (tatár nd.) 

 

7) Hazafelé (spirituálé) 

 

8) Mozart: Tavaszi dal (A-dúr szonáta) 

 

9) Pindaros: Óda 

 

10) Röpülj páva, röpülj 

 

11) Szóljon a duda már (szlovák nd.) 

 

12) Szörényi: Felkelt a mi napunk 

 

13) Vékony cérna, kömény mag (Nyitra) 

9. osztály 

 

Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 9. tankönyv 



56 
 

 

Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 9. munkafüzet 

 

Írásbeli 

 

Az írásbeli vizsgán a tanulónak 45 perc alatt egy feladatsort kell megoldani a következő elemekből: 

 

I. Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

 

− Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató; egyházzene (zsoltár, korál, népének); világi zene (trubadúrének), dal  

 

(népdal, műdal, egyházi és világi dal, reneszánsz kórusdal). 

 

− Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, polifónia).  

 

− Metrumfajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos és szabálytalan hangsúlyozás. Prozódia.  

 

Hármashangzatok.  

 

− Partitúra. 

− Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, komolyzene. 

 

− Stílusjegy, műfaj. 

 

III. Zenetörténeti korok, ismeretek 

 

− Középkor és reneszánsz – az egyszólamúságból a többszólamúság első virágkoráig (gregorián, reneszánsz  

 

műfajok: motetta, madrigál). 

 

− Barokk hangszeres műfajok és az opera kialakulása (basso continuo, monódia, fúga, korál, passió, 

concerto)  

 

− XVII–XVIII. századi magyar műzene (Kájoni-kódex, Lőcsei kézirat, Vietórisz-kódex anyagából). 

 

− Bécsi klasszika – a klasszikus zenei formák és műfajok (szonáta elvű formai építkezés, kamarazene,  

 

szimfónia, opera buffa), Haydn, Mozart, Beethoven. 

 

IV. Zenefelismerés 

 

Zeneművek (teljes vagy részletek) 

 

1) Bach: F-dúr II. Branderburgi verseny 

 

2) Bach: h-moll szvit 

 

3) Bakfark Bálint: f-moll fantázia 

 

4) Beethoven: IX. szimfónia – Örömóda 

 

5) Beethoven: V. ( Sors) szimfónia 
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6) Händel: Vízizene - Menüett 

 

7) Händel: Messiás – Halleluja 

 

8) Haydn: G-dúr (Oxford) szimfónia 

 

9) Jousquin des Pres: Ave vera verginitas 

 

10) Mozart: Figaro házassága 

 

  

 

Szóbeli 

 

A tanuló tudja a dalt részben kottából, részben emlékezetből kifejezően tisztán, érthető szövegkiejtéssel, 

pontos  

 

ritmusban elénekelni, majd tankönyvből szolmizálni. 

 

Dalok 

 

1) Bach: A fényes Istenarcot 

 

2) Bach: Ha köd lepi be a tájat 

 

3) Beethoven: Örömóda 

 

4) Beethoven: Te szép hazám – Szeretlek 

 

5) Gloria Patri et Filio 

 

6) Händel: Szép hársfalomb 

 

7) Haydn: Egykedvűség 

 

8) Haydn: Szép nyári reggel 

 

9) Hej, rozmaring, rozmaring 

 

10) Magos kősziklának 

 

11) Mozart: A fonó lányka 

 

12) Pindaros: Óda 

 

13) Szeikilosz sírverse 

 

14) Szivárvány havasán 

 

15) Ut quen laxis10. osztály 

 

Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 10. tankönyv 
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Király Katalin: MUZSIKÁLÓ NAGYVILÁG Ének-zene 10. munkafüzet 

 

Írásbeli 

 

Az írásbeli vizsgán a tanulónak 45 perc alatt egy feladatsort kell megoldani a következő elemekből: 

 

I. Kulcsfogalmak/ fogalmak: 

 

− Népzene: ballada, jaj-nóta, sirató, népies műdal, verbunk, csárdás; egyházzene (spirituálé); világi zene  

 

(ungaresca), dal (népdal, műdal, egyházi és világi dal, romantikus dal, szórakoztató zenei dal). 

 

− Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, polifónia). 

 

III. Zenetörténeti korok, ismeretek 

 

− Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal verbunkos zenéje. 

 

− Romantika – dalciklus, hangszeres előadási darabok, opera és zenedráma (nemzeti jelleg a zenében, 

hangszeres  

 

virtuozitás, az érzelmek szélsőséges megjelenítése, miniatűr kompozíciók és monumentalitás – formai és 

dallami  

 

jellemzők: szabad formák, kromatikus dallamalkotás, díszítés). 

 

− A századforduló és a XX. század zenéje – a stílusegység felbomlása, új zenei irányzatok 

(impresszionizmus,  

 

verizmus, dodekafónia, avantgárd, experimentális zene, expresszionizmus, elektronikus zene). 

 

− Korunk zenéje a második világháborútól napjainkig: a jazz fontosabb műfajai a kezdetektől napjainkig, a 

beat és  

 

a klasszikus rock, a világzene, a zenés színház – rockopera, a szórakoztató zene műfajai, filmzene és 

alkalmazott  

 

zene, a mai populáris zene irányzatai.  

 

IV. Zenefelismerés 

 

Zeneművek (teljes vagy részletek) 

 

1) Bartók: Concerto – II./IV. tétel 

 

2) Bernstein: West Side Story - America 

 

3) Erkel: Bánk bán - Keserű bordal/ Hazám, hazám 

 

4) Gershwin: Kék rapszódia 

 

5) Kodály: Psalmus Hungaricus 
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6) Liszt: Les Preludes 

 

7) Muszorgszkij: Egy kiállítás képei- Séta(Promenade)/ Tuileriák/ Csibék tánca/Baba Jaga/ Gnóm 

 

8) Orff: Carmina Burana - Fortuna/ Tempus est iucundum 

 

9) Ravel: Bolero 

 

10) Verdi: Nabucco – Rabszolgák kórusa 

 

Szóbeli 

 

A tanuló tudja a dalt részben kottából, részben emlékezetből kifejezően tisztán, érthető szövegkiejtéssel, 

pontos  

 

ritmusban elénekelni, majd tankönyvből szolmizálni. 

 

Dalok 

 

1) A dudari utca 

 

2) Bartók: Madárdal 

 

3) Báta vize ziheg… 

 

4) Bernstein: Amerika 

 

5) Buga Jakab éneke 

 

6) Cserebogár, sárga cserebogár 

 

7) Erkel: Szép örömkönny ragyogása (Bánk bán) 

 

8) Folyik a víz (mari-cseremisz népdal) 

 

9) Földiekkel játszó égi tünemény 

 

10) Gershwin: Swane 

 

11) Hol jártál az éjjel… 

 

12) Honegger: Trimazo 

 

13) Kodály – Vörösmarty: Hirhedett zenésze e világnak 

 

14) Kodály: Nausikaa 

 

15) Ó, én édes jó istenem 

 

16) Orbán György: A Paprikajancsi szerenádja 

 

17) Schubert: A muzsikához 
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18) Schumann: Nyári csend 

 

19) Tölgyes bucka tövibe (szlovák népdal) 

 

20) Verdi: Lacrymos12. osztály 

 

A vizsga szerkezete és jellemzői:  

 

− Szóbeli vizsga 

 

− Időtartama: 5 perc 

 

− Aránya az értékelésben: 100 % 

 

− Felkészülési idő: 5 perc 

 

− A vizsga értékelése: 25% elérésétől adható meg a „részt vett” értékelés. 

 

Szóbeli 

A tanuló tudja a dalt emlékezetből tisztán, érthető szövegkiejtéssel, pontos ritmusban  

elénekelni. 

 

Dalok 

 

1) Azért vannak a jó barátok 

2) Búcsú az iskolától 

3) Búcsú perce int 

4) Egyszer véget ér… 

5) Elindultam szép hazámból 

6) Elmegyek, elmegyek (népdal) 

7) Emlékezés 

8) Erdőkön mezőkön járó 

9) Erdőkön mezőkön járó 

10) És mi arra születtünk 

11) Gaudeamus igitur 

12) Húsz év múlva 

13) Ilyenek voltunk 

14) Kell még egy szó 

15) Ma reggel útnak indulunk 

16) Múlnak a gyermekévek 

17) Régi mesékre emlékszel-e még? 

18) Tábortűz 
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Fizika 

 

A vizsga leírása: írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.  

Az írásbeli 60%-ban, a szóbeli 40%-ban számít bele a vizsga eredményébe. 

 

7. évfolyam 

Ismerje a sebesség, átlagsebesség fogalmát, jelét, kiszámítását. Oldjon meg egyszerű feladatokat a 

sebességgel kapcsolatban. 

Soroljon fel mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat. Értelmezze a tömeg fogalmát. 

Ismerje a sűrűség fogalmát, tudja összehasonlítani a testek sűrűségét. Ismerje az erőhatás, erő fogalmát, 

jelét, mértékegységét, tudja értelmezni az iránymennyiség fogalmát. Ismerje a különféle erőhatásokat, 

erőábrázolásokat, az erő forgató hatását. 

Ismerje fel a hatás–ellenhatás törvényét, az erő–ellenerő fogalmát. Ismerje a súrlódást és közegellenállást, 

mint a mozgásokat befolyásoló tényezőket. Sűrűséggel és forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű 

feladatok megoldása. 

Ismerje a nyomás fogalmát, jelét, mértékegységét, kiszámítását. Folyadékok és gázok nyomását értelmezze, 

anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatát ismerje. Arkhimédész törvényének felismerése kísérletek 

alapján, értelmezze a felhajtóerőt. Elemezze az úszás, merülés, lebegés jelenségét sűrűségviszonyokkal. 

Magyarázza el a hajszálcsövesség, közlekedőedények szerepét az élő- és élettelen világban, ill. a 

környezetvédelemben. 

Tudja az energia fogalmát, jelét, mértékegységét, az energia-megmaradás törvényének érvényesülését a 

hétköznapi élet különböző folyamataiban, például egyszerű gépek alkalmazásakor. Tudja a munka, 

teljesítmény, hatásfok fogalmát, mértékegységét és kiszámítási módját. A belsőenergia és a fajhő fogalmát 

tudja meghatározni. 

8. évfolyam 

Egy test elektromosan semleges és az anyagszerkezeti magyarázata. A testek elektromos állapota és fajtái. 

Vezetők és a szigetelők közötti különbségek és példák. 

Elektromos áram fogalma. Áramerősség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, mérése. Elektromos 

áramkör részei, áramirányok. Feszültség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, mérése. Soros és 

párhuzamos kapcsolás. Elektromos ellenállás fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Egyszerű 

számításos feladat megoldása az áramerősség, feszültség és ellenállással kapcsolatban. 

Elektromos munka fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos teljesítmény fogalma, jele, 

kiszámítása, mértékegysége. Elektromos áram hatásai a gyakorlati életben. Váltakozó áram és egyenáram 

fogalma. Egyszerű számításos feladatok az elektromos munka és elektromos teljesítménnyel kapcsolatban 

Fényforrás fogalma, csoportosítása. Fény terjedési sebessége. Fény visszaverődésével és a fény törésével 

kapcsolatos alapvető jelenségek, törvények. Síktükörben látott kép. Síktükör, homorú- és domború tükör, 

domború- és homorú lencse használata a gyakorlati életben. Tudjanak egyszerű optikai eszközök felsorolni. 

Látás feltétele. Fehér fény és a szivárvány. 

9. évfolyam 

A mozgásról általában. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás, a vektor. Az egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás. A szabadesés. Nem nulla kezdősebességű, egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. 

Egyenletes körmozgás. Számításos feladatok megoldása. 

A tehetetlenség törvénye, Newton I. törvénye. A lendület, a lendület megmaradása. Mozgásállapot-

változások, az erő fogalma. Newton II. törvénye. Az erők mérése, az erők összegzése. Erő-ellenerő, Newton 

III. törvénye. Nehézségi erő, súly, súlytalanság. Külső erők. A forgatónyomaték. Egyszerű gépek, a lejtő. A 

szilárd testek alakváltozásai. Az egyenletes körmozgás dinamikai feltétele. A bolygók mozgása, a 

Naprendszer. Az általános tömegvonzás. Mesterséges égitestek mozgása. Számításos feladatok megoldása. 

A munka, a munkavégzés fajtái. Az energia. A munkatétel. A teljesítmény és a hatásfok. Számításos 

feladatok megoldása. 

10. évfolyam 

A belső energia. A fajhő. A gázok nyomása zárt térben. A gázok hőtágulása. Az ideális gáz. Az egyesített 

gáztörvény. A hőtan első és második főtétele. Halmazállapot-változások (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 

lecsapódás) Hőterjedés. Folyadékok viselkedése hőmérséklet-változáskor. Szilárd testek hőtágulása. 
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Számításos feladatok megoldása. Elektrosztatika. Elektrosztatikai alapjelenségek. A Coulomb-törvény. Az 

elektromos térerősség, elektromos erővonalak. Munkavégzés, elektromos feszültség. Vezetők az elektromos 

térben. Kapacitás, kondenzátorok. Elektromos áram. Áramerősség fogalma. Ellenállás, Ohm-törvény. 

Elektromos munka, teljesítmény, Joule-hő. Soros- és párhuzamos kapcsolások. Áramforrások jellemzése. 

Vezetési jelenségek különböző anyagokban. 

11. évfolyam 

Mágneses mező, elektromágneses indukció. Mágneses alapjelenségek. A mágneses indukcióvektor fogalma. 

Mágneses indukcióvonalak, fluxus. Lorentz-erő. Alkalmazások. 

Mozgási indukció. Nyugalmi indukció. Önindukció, a mágneses tér energiája. Váltakozó feszültség. 

Transzformátor. 

Mechanikai rezgések. Kinematikai jellemzők. Harmonikus rezgőmozgás ( kapcsolat az egyenletes 

körmozgással, kitérés-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő függvény). A harmonikus rezgőmozgás dinamikai 

feltétele, rezgésidő és tömeg kapcsolata, energia. Kényszerrezgések, rezonancia 

Mechanikai hullámok. A hullámok jellemzői, longitudinális és transzverzális hullámok. 

Hullámjelenségek (törés, visszaverődés, állóhullámok, polarizáció, elhajlás, interferencia). 

Hangtan 

Elektromágneses rezgések és hullámok és alkalmazásaik. Az elektromágneses spektrum. 

Geometriai optika (visszaverődés, törés, tükrök, lencsék, optikai eszközök). Fizikai optika (a fény elhajlása, 

interferenciája, diszperzió). 

Modern fizika. Az elektron részecske és hullámtermészete, katódsugárzás. Radioaktivitás (,ß-,-sugárzás).. 

Atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, hullám-modell). A fényelektromos jelenség. Magfizika. Az 

atommag szerkezete. Magerők. Radioaktív bomlás (bomlási törvény, bomlási sorok). Maghasadás, 

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

Csillagászat 

11. fakultáció 

A mozgásról általában. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás, a vektor. Az egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás. A szabadesés. Nem nulla kezdősebességű, egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. 

Egyenletes körmozgás. Számításos feladatok megoldása. 

A tehetetlenség törvénye, Newton I. törvénye. A lendület, a lendület megmaradása. 

Mozgásállapot-változások, az erő fogalma. Newton II. törvénye. Az erők mérése, az erők összegzése. Erő-

ellenerő, Newton III.törvénye. Nehézségi erő, súly, súlytalanság. Külső erők A forgatónyomaték. Egyszerű 

gépek, a lejtő. A szilárd testek alakváltozásai. Az egyenletes körmozgás dinamikai feltétele. A bolygók 

mozgása, a Naprendszer. Az általános tömegvonzás. Mesterséges égitestek mozgása. Számításos feladatok 

megoldása. A munka, a munkavégzés fajtái. Az energia. A munkatétel. A teljesítmény és a hatásfok. 

Számításos feladatok megoldása. 

A belső energia. A fajhő. A gázok nyomása zárt térben. A gázok hőtágulása. Az ideális gáz. 

Az egyesített gáztörvény. A hőtan első és második főtétele. Halmazállapot-változások (olvadás, fagyás, 

párolgás, forrás, lecsapódás) Hőterjedés. Folyadékok viselkedése hőmérséklet-változáskor. Szilárd testek 

hőtágulása. Számításos feladatok megoldása. 

Elektrosztatika. Elektrosztatikai alapjelenségek. A Coulomb-törvény. Az elektromos térerősség, elektromos 

erővonalak. Munkavégzés, elektromos feszültség. Vezetők az elektromos térben. Kapacitás, kondenzátorok. 

Elektromos áram. Áramerősség fogalma. 

Ellenállás, Ohm-törvény. Elektromos munka, teljesítmény, Joule-hő. Soros- és párhuzamos kapcsolások. 

Áramforrások jellemzése. Vezetési jelenségek különböző anyagokban. 

12. fakultáció 

Mágneses mező, elektromágneses indukció. Mágneses alapjelenségek. A mágneses indukcióvektor fogalma. 

Mágneses indukcióvonalak, fluxus. Lorentz-erő. Alkalmazások. 

Mozgási indukció. Nyugalmi indukció. Önindukció, a mágneses tér energiája. Váltakozó feszültség. 

Transzformátor. 

Mechanikai rezgések. Kinematikai jellemzők. Harmonikus rezgőmozgás ( kapcsolat az egyenletes 

körmozgással, kitérés-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő függvény). A harmonikus rezgőmozgás dinamikai 

feltétele, rezgésidő és tömeg kapcsolata, energia. Kényszerrezgések, rezonancia 

Mechanikai hullámok. A hullámok jellemzői, longitudinális és transzverzális hullámok. 
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Hullámjelenségek (törés, visszaverődés, állóhullámok, polarizáció, elhajlás, interferencia). 

Hangtan 

Elektromágneses rezgések és hullámok és alkalmazásaik. Az elektromágneses spektrum. 

Geometriai optika (visszaverődés, törés, tükrök, lencsék, optikai eszközök). Fizikai optika (a fény elhajlása, 

interferenciája, diszperzió). 

Modern fizika. Az elektron részecske és hullámtermészete, katódsugárzás. Radioaktivitás (, ß-, -

sugárzás). Atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, hullám-modell).  

A fényelektromos jelenség. Magfizika. Az atommag szerkezete. Magerők. Radioaktív bomlás (bomlási 

törvény, bomlási sorok). Maghasadás, láncreakció. Az atomenergia előállítása, atomreaktorok jellemzése, 

előnyei, hátrányai. Magfúzió. Csillagászat 
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Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam 

Kulcsfogalmak 

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; ősmaradvány; építőanyag, nyersanyag, energiahordozó. 

Geológiai (belső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, vulkán, láva, földrengés. Szilárdhulladék-

lerakó, földtani természetvédelem. Geológiai idő, földtörténeti időegységek.  

1. Éghajlati alapismeretek 

Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők érvényesülésének felismerése, magyarázata; 

az éghajlat övezetességét kialakító tényezők értelmezése; éghajlati diagram olvasása. 

2. A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

Esőerdővidék (a felszálló légáramlás következménye, jellemzői, erdőirtás és termőföld-erózió); 

szavannavidék (az évszakos esőzés következményei, legelőváltó gazdálkodás, az elsivatagosodás folyamata); 

sivatag (a leszálló légáramlás uralma, jellemzői, napenergia-készlet). 

3. A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelmezése 

A mediterrán táj és a mediterrán gazdálkodás jellemzése; a természetföldrajzi jellemzők a földrészek belseje 

felé való változásának felismerése a valódi mérsékelt övben, a füves területek és a vegyes szántóföldi 

gazdálkodás összefüggéseinek bemutatása; a tajgavidék és az erdőgazdálkodás jellemzése. 

4. A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

A megvilágítás évszakos különbsége következményének felismerése a szélsőséges természeti viszonyokban.  

A szilárd Föld anyagai és folyamatai 

1-2. Környezetünk anyagainak vizsgálata 

Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása 

egyéni és csoportos vizsgálódással. A legfontosabb bio- és ércásványok, kőzetalkotó ásványok, drágakövek, 

magmás, üledékes és átalakult kőzetek (vas- és rézérc, bauxit, agyag, márvány) tulajdonságainak 

megfigyelése, mérése, vizsgálata; csoportosításuk. 

A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző talajtípusok vizsgálata, összehasonlítása során. A 

talajkeletkezési folyamat és a talaj tulajdonságainak összekapcsolása. 

3. A földtani képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon közvetlen tapasztalatszerzéssel 

4. A folyamatosan változó bolygó és környezet II. 

A földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének megismerése. A földtani és a 

természetföldrajzi kontinensfogalom összekapcsolása. Geológiai (belső) erők megnyilvánulásainak megértése 

a kőzetlemezek mozgásának és következményeinek összekapcsolásával (hegyláncok felgyűrődése, gyűrődés; 

mélytengeri árkok és óceáni hátságok keletkezése; vulkánosság és földrengés; emelkedés és süllyedés, vetődés, 

rögösödés; magmás, átalakult kőzetek keletkezése). 

5. A folyamatosan változó bolygó és környezet III. 

A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és mállás; lepusztulás és felhalmozódás, 

feltöltődés; üledékképződés, üledékes kőzetek keletkezése). A geológiai erők és a földrajzi erők harcának 

értelmezése. 

6. A kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok megkülönböztetése. A szárazföldek és a tengerek 

mindenkori földgömbi helyzete természetföldrajzi és környezeti következményeinek felismerése a mai 

földrészek kialakulásához vezető állapotok példái alapján 

7. Tájékozódás a földtörténeti időben 

Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes események időpontjának, folyamatok 

időtartamának elhelyezésével, idővonalzó készítésével. 

A földrajzi övezetesség alapjai 
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5. A függőleges földrajzi övezetesség 

A természetföldrajzi adottságok függőleges változásának és a hegység éghajlat- és vízválasztó szerepének 

felismerése; a magashegységi táj jellemzése; a vízenergia-hasznosítás modellszerű értelmezése; helyes 

magatartás lavinaveszélykor. 

Kulcsfogalmak 

Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. Szélrendszer (passzát, 

nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, forró övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, 

tajga); éghajlat- és vízválasztó hegység; vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. 

Elsivatagosodás, hóhatár, gleccser. Vízenergia, napenergia. 

Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és magashegységi táj). 

Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás).  

 

 

Gazdasági alapismeretek 

1. A gazdaság értelmezése 
A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy ország életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet 

kapcsolatának meglátása (lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető szolgáltatások); az országok és a gazdasági 

fejlettség alapadatainak megismerése. 

2. Pénzügyi alapismeretek I. 

Egy termék árát befolyásoló tényezők (ráfordítások, kereslet, kínálat) és kapcsolatuk megértése. A pénz és szerepe, 

típusai, fizetési módok megismerése. Nemzeti és közös valuták, árfolyam egyszerű értelmezése, a valutaváltás 

eljárásának megismerése helyzetgyakorlatokban. 

3. Pénzügyi alapismeretek II. 

A piac működési alapelvének, a kiadás-bevétel rendszer megértése egyszerű köznapi példákban. A kölcsön veszélyeinek 

felismerése. A takarékosodás és a megtakarítások lényege. 

4. Nemzetközi együttműködések: A nemzetközi együttműködések szükségességének felismerése különböző típusú 

szervezetek példáin (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, WWF, regionális és civil szervezetek). 

Kulcsfogal

mak 

Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet. 

Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta, árfolyam. 

Afrika és Amerika földrajza 

1-2. Afrika természetföldrajza 

Afrika domborzatának és tájainak megismerése. Afrika éghajlata és vízrajza. 

Erőforrások: a földtani szerkezet és az övezetesség következményeinek, valamint az ásványkincs- és 

energiahordozó-készletek területi és gazdasági ellentmondásosságának értelmezése. 

3. Afrika társadalomföldrajza I. 

Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népességrobbanás, a fiatal népesség és következményeinek 

összekapcsolása esetleírásokban (etnikai feszültségek, országok közötti és polgárháborúk). 

4. Afrika társadalomföldrajza II. 

A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, ültetvényes, oázis- és legeltető gazdálkodás) és az 

azokhoz kötődő életmódok különbségeinek feltárása. 

Száhel, az éhezés és a szegénység földje: a természeti, társadalmi, egészségügyi veszélyhelyzetek (pl. 

menekültek, járványok, túllegeltetés), ökológiai katasztrófa okozati megismerése, nemzetközi segítségnyújtás 

szükségességének felismerése. 

5. Afrika társadalomföldrajza III. 

Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellentmondásainak megértése. 
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6-7. Amerika természetföldrajza 

A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt gazdaságot és életmódot meghatározó 

szerepének megismerése. Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlító elemzése. 

A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i zártság következményeinek, 

veszélyhelyzeteinek felismerése. Az aszimmetrikus vízgyűjtő terület következményeinek megismerése, a 

vízrendszer-hasznosítás modellezése. 

8. Amerika társadalomföldrajza I. 

A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; a népességkeveredésből fakadó társadalmi-

gazdasági előnyök, hátrányok felismerése példákban. A népességkoncentrációk, a városodás és a 

városiasodás, a település-együttesek, az agglomerációs zóna kialakulási folyamatának értelmezése példákban. 

9. Amerika társadalomföldrajza II. 

A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági övezetesség átalakulásának értelmezése (pl. 

elmetérképezéssel). Az erőforrás-gazdálkodástól a tudásalapú társadalomig való fejlődési út értelmezése; a 

technológiai övezet jellemzése. 

10-13. Amerika országföldrajza 

Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, felzárkózó erőterek, banánköztársaságok) földrajzi 

összehasonlítása. Amerikai Egyesült Államok mint világgazdasági vezető hatalom; Brazília mint gyorsan 

fejlődő ország. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi árokrendszer. 

Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, artézi kút, tóvidék, sivatagtípus. Emberfajta, 

bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, túllegeltetés, ökológiai 

katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó 

állattartás, monokultúra, vadfoglalás, farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, 

banánköztársaság, gazdasági befolyás, bérmunka, világcég, tudásalapú társadalom, 

világgazdasági nagyhatalom. Tipikus táj (ültetvény, farm, rezervátum, menekülttábor, 

technológiai övezet, urbanizáció, városövek, városövezet, agglomerációs zóna).  

Topográfiai 

ismeretek 

Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, Dél- és Kelet-

afrikai- magasföld, Brazil-felföld, Mexikói-fennsík, Amazonas- és Kongó-medence, 

Szahara, Szudán; Mississippi- és Paraná-alföld, Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; 

Száhel. Amerika részei. Vörös-tenger, Guineai- és Mexikói-öböl, Amazonas, Kongó, 

Mississippi, Nílus, Orinoco, Paraná; asszuáni Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-csatorna.  

Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; Alexandria, Atlanta, 

Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los Angeles, New Orleans, New York, Rio de 

Janeiro, San Francisco, São Paulo, Szilícium-völgy, Washington. 
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8. évfolyam 
 

Ázsia földrajza 

1-3. Ázsia természetföldrajza 

A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos éghajlat és termőföldhiány, vízbőség és vízszegénység kontrasztjának, 

okainak megismerése. Természeti veszélyhelyzetek (földrengés, vulkánkitörés, cunami, tájfun) felismerése, a helyes magatartás megismerése.  

Belső-ázsiai sivatagok: kontinens-belseji zárt fekvés következményeinek megértése. 

Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a forró és a mérsékelt övezetben, jellemzésük, az öntözéses monszungazdálkodás 

modellezése.  

4. Ázsia társadalomföldrajza 

Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kialakulási okainak és következményeinek megismerése. Az ősi kultúrák, a 

világvallások társadalmat, gazdaságot, környezetet befolyásoló szerepének felismerése példákban. 

5. Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési és gazdasági pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés, technológiaátvitel-

folyamat értelmezése. 

6-7. Ázsia regionális földrajza I-II. 

Eltérő szerepkörű országcsoportok: olajországok, mezőgazdasági alapanyag-termelők, összeszerelő-beszállítók, újonnan iparosodott országok, 

új gazdasági hatalmak megismerése. 

8. India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társadalom ellentmondásai. 

9. Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a biotechnológián és elektronikán alapuló gazdasági hatalom; a természeti 

katasztrófahelyzetek földrajzi alapjai, életmódbeli és környezeti következményei. 
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1-2. Ausztrália, a kontinensnyi ország 

Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottságok (sivatag és artézivíz-készlet, termékeny alföldek és 

hegyvidék) és következményeik ismerete. 

3. A világtenger földrajza 

Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlások szerepének, a Világtenger mint erőforrás 

(ásványkincsek, árapály-energia, halászat) és mint veszélyforrás (szökőár) megismerése; a veszélyeztető 

folyamatok (pl. vízszennyezés, túlhalászás) egyszerű értelmezése. 

Szigetvilág az óceánban (Óceánia), a speciális fekvés gazdasági, társadalmi és környezeti 

következményeinek (hajózás, idegenforgalom stb.) megismerése. 

4. A sarkvidékek földrajza 

Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellemzése; az ózonréteg-elvékonyodás okainak és 

következményeinek átlátása; a sarkvidék mint speciális élettér értelmezése; az Antarktika szerepének, a 

kutatóállomások jelentőségének megismerése. 

Kulcsfogalmak 

Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy, ózonréteg, 

korallzátony, jégsivatag. Világtenger; tengeráramlás; árapály-energia, túlhalászás, 

kutatóállomás. Őslakos, bevándorló. 

Topográfiai 

ismeretek 

Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-hegység, Nyugat-

ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii; Murray. Ausztrália, Új-Zéland; 

Melbourne, Perth, Sydney. Északi-sarkvidék, Déli-sarkvidék (Antarktisz). 

Európa általános földrajza 

1. Európa általános természetföldrajzi képe I. 

Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni következményeinek, a domborzati adottságok 

következményeinek és a nagytájak mozaikjának megismerése. 

2. Európa általános természetföldrajzi képe II. 

Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi természetföldrajzi tényezőre való 

hatásának megismerése. A természeti adottságok szerepének meglátása az európai társadalmi-gazdasági 

életben. 

3. Európa társadalomföldrajzi képe és folyamatai I. 

Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társadalom gazdasági következményeinek 

megismerése.  

Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének felismerése, az új válságjelenségek (növekvő 

eladósodás, munkanélküliség) értelmezése; a transzkontinentális infrastruktúra szerkezetének térképezése. 

4. Európa társadalomföldrajzi képe és folyamatai II. 

Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és térségek változó szerepének felismerése az 

integrációs folyamatban. 

10. Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső területek fejlettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli és 

környezeti következményei. 

Kulcsfo

galmak 

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, monszunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és 

mérsékelt övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, talajpusztulás. Népességrobbanás, világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, zöld 

forradalom, technológiaátvitel, csúcstechnológia, informatikai társadalom. 

Topográ

fiai 

ismerete

k 

Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- és Japán-szigetek, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és 

Közép-szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolungma, Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, 

Mezopotámia, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-, Japán- és Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, 

Brahmaputra, Indus, Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, Tigris. Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, 

Törökország; Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi. 
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Kulcsfogalmak 

Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; eljegesedés. Időjárási front.  

Öregedő társadalom; indo-európai nyelvcsalád; soknemzetiségű ország; uniós polgár, 

állampolgár; letelepedési engedély, munkavállalási engedély. Gazdasági és politikai 

integráció; euró-övezet, Schengeni övezet. 

Topográfiai 

ismeretek 

Európa részei; Észak-atlanti-áramlás.  

Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán. 

 

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 

1. A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai népek életében 

A tengerparti fekvés elszigetelő és a világ más részeivel összekötő szerepének, az életmódra gyakorolt 

hatásának belátása. 

2. Észak-Európa földrajza: az északi fekvés következményeinek megismerése; az eltérő jellegű természeti 

tájak, az adottságaikhoz igazodó munkamegosztás modellezése; országai jóléte, gazdagsága okainak, 

összetevőinek értelmezése. 

3-4. Mediterrán-Európa földrajza 

Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a kikötőövezet és az üdülőövezet földrajzi-

környezeti modelljének megalkotása.  

Az országok gazdasági életének, a szolgáltató ágazatok súlyának megismerése. 

A népességmozgások és a menekültáradat kialakulási okainak és következményeinek értelmezése 

Olaszország példáján. A környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása 

helyzetgyakorlatokban. 

5. A Balkán-térség  

A térség természetföldrajzi jellemzése, a karsztvidékek modellezése; a kultúrák találkozási 

következményeinek felismerése példákban. 

Kulcsfogalmak 

Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat, vízerőmű, 

földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, bérfuvarozás, parasztgazdaság, földbérleti rendszer, 

mezőgazdasági szövetkezet, munkamegosztás, vendégmunkás, munkaerővándorlás, 

időszakos idegenforgalom. 

Topográfiai 

ismeretek 

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, Pireneusi (Ibériai)-, 

Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. Balti-ősföld, Balkán-, Dinári- és Skandináv-

hegység, Pireneusok, Dalmácia, Etna, Finn-tóvidék, Vezúv; Pó.  

Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög. 

 

Atlanti-Európa földrajza 

1-2. Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái 

A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése, Nyugat-Európa természetföldrajzi jellemzése. 

A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek fogyása következményeinek felismerése. 

Bányavidékek és ipari körzetek átalakulási folyamatának és a gazdasági szerkezet modernizációjának 

értelmezése. A szélenergia-hasznosítás; a környezet savanyodása, a vízszennyeződés okozati és 

prognosztikus értelmezése. 

3. Nyugat-Európa meghatározó országai I.  

Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító elemzéssel. 

4. Nyugat-Európa meghatározó országai II. 

Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye és a profilt váltó iparvidékek). 

5. Nyugat-Európa meghatározó országai III. 

Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar hagyományainak, a modern ipar kialakulásának 

földrajzi összefüggései). 
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Kulcsfogal

mak 

Bányavidék, átalakuló ipari körzet, szélpark, savas ülepedés és eső, a környezet savanyodása.   

Topográfia

i ismeretek 

Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-medence, Mont Blanc, Pennine; La 

Manche, Rhône, Szajna, Temze.  

Anglia; Birmingham, Glasgow, Lyon, Manchester, Marseille; Közép-angliai-iparvidék. 

 

Kelet- és Közép-Európa földrajza 

1. Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között 

A kontinensbelseji fekvés és a hatalmas kiterjedés természet- és társadalom-földrajzi következményeinek 

felismerése (összehasonlító tematikus térképolvasás). A termelési kapcsolatrendszerek (ásványi 

nyersanyag-, energiahordozó-kitermelés és feldolgozóipari ágazatok; energiagazdaság, erdőgazdálkodás és 

fafeldolgozás; eltérő célú mezőgazdasági termelés) megértése. 

2. Oroszország  

Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és társadalmi alapjai, nagy területi fejlettségbeli 

különbségek. 

3. A hegyvidéki Közép-Európa: a közép-európai magashegyvidék természetföldrajzi jellemzői, társadalmi 

életet befolyásoló hatásának bizonyítása; a tej- és az erdőgazdaság, az idegenforgalom meghatározó 

szerepének igazolása. 

4. A medencei Közép-Európa 

A gazdasági-társadalmi élet eltérő jellegű feltételeinek feltárása a Közép-európai-sík- és rögvidék feltöltött 

alföldjein, dombvidékein, középhegységi tipikus tájain. A közép-európai országok összefonódó gazdasági 

múltjának és jelenének értelmezése. A vegyipari és a gépipari kapcsolatrendszerek felismerése.  

5. Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex földrajzi jellemzése. 

6. Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának elemzése (esetelemzés, mentális térképkészítés). 

Kulcsfogal

mak 

Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, tervgazdálkodás, gazdasági 

körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi mezőgazdálkodás, energiagazdaság, hegyi turizmus. 

Topográfia

i ismeretek 

Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-medence, Kelet-

európai-síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld; Ruhr-vidék, Szilézia; Boden-tó, 

Dnyeper, Don, Duna–Majna–Rajna vízi út, Visztula, Volga.  

Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, Krakkó, Moszkva, 

München, Plzeň, Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd. 

A Kárpát-medencevidék földrajza 

1-2. A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége 

A Kárpát-medence szerkezetének, domborzatának összekapcsolása a földtani fejlődési folyamatokkal; a 

medencejelleg modellezése. 

A medencejelleg következményeinek bizonyítása az éghajlatban, a vízrajzban és vízkészletekben, a 

környezeti állapotban. 

A medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességei, az azokból adódó környezeti különbségek, 

veszélyhelyzetek értelmezése.  

3. A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége 

A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a tájátalakításnak és következményeinek az ok-okozati 

rendszerű megismerése, prognosztizálása. 

4. A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a Magyarország határán túli néprajzi 

tájegységek és földrajzi alapú népszokásaik megismerése. 

Kulcsfoga

lmak 

Földtani alapszerkezet, medencejelleg, szeszélyes időjárás és vízjárás, aszályveszély, 

árvízveszély, vízrendezés, vízkészlet, földcsuszamlás, kultúrpuszta, szikesedés; földhőenergia, 
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biomassza. Vásárvonal, vásárváros, hídváros. Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, 

etnikum, néprajzi csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó. 

Topográfi

ai 

ismeretek 

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; Király-hágó, Vereckei-

hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Székelyföld, Őrvidék, Partium. 

 

A hazánkkal szomszédos országok földrajza 

1. A Kárpát-medence magashegységi keretének országai I.  

Az alpi és a kárpáti országok természet- és társadalom-földrajzi jellemzőinek összehasonlítása; történet 

elmondása hazai és külföldi utazások átélt élményeiről. 

2. A Kárpát-medence magashegységi keretének országai II. 

Ausztria mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd földrajzi jellemzése. Magyar szórványok, Őrvidék; a 

hazánkkal való társadalmi-gazdasági kapcsolatok. 

3. A Kárpát-medence magashegységi keretének országai III. 

Szlovénia mint a legfejlettebb délszláv térség és Szlovákia mint a fiatal kárpáti ország (a Felvidék) földrajzi 

jellemzőinek megismerése és bemutatása. 

4. A keleti termékeny vidékek országai 

Románia gazdag természeti erőforrásokra épülő útkereső gazdaságának bemutatása; Erdély és Partium 

földrajzi jellemzése. Ukrajna mint Kelet-Európa potenciális éléstára, energiaszolgáltatója földrajzi-

környezeti kapcsolatrendszereinek feltárása; Kárpátalja földrajzi jellemzése. 

5. A déli hegyvidékek országai 

Horvátország és Szerbia: hasonló nyelv, eltérő vallás és kultúra (országok összehasonlító természet- és 

társadalom-földrajzi jellemzése); a Vajdaság, Délvidék magyarlakta termékeny tájának földrajzi jellemzése. 

Kulcsfogalmak  

Topográfiai 

ismeretek 

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Hargita; Maros, Olt, 

Vág. Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, Belgrád, Brassó, Fiume, Graz, 

Kassa, Kijev, Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács, Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, 

Ungvár, Temesvár, Zágráb. 

Magyarország természeti és kulturális értékei 

1-4. A magyarországi nagytájak 

A medencei fekvés nagytájanként eltérő következményeinek értelmezése; az alföldi, a dombvidéki és a 

középhegységi nagytájak természet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a természeti adottságok 

felhasználásának értelmezése és a táj átalakításának modellezése. 

5. A magyar nemzeti kultúra 

A magyarországi néprajzi csoportok és földrajzi alapú hagyományaik értelmezése; a magyar földrajzi 

felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményeinek bemutatása tanulói kutatómunka alapján. 

6. Természeti, kulturális és történelmi értékvédelem, eredetvédelem  

A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehasonlítása helyek, objektumok példáin; a védelem 

lényegének megértése, a védett helyeken engedélyezett tevékenységek megismerése; kulturális 

hungarikumok megismerése projektmunkában. 

Kulcsfogalmak 

Hordalékkúpsíkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, hegységközi 

medence, romhegység, tanúhegy, karsztosodás. Világörökségi védettség, nemzeti park, 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, történelmi emlékhely, a 

törvény erejénél fogva védett terület és érték, bioszféra-rezervátum, Ramsari terület, 

termék-eredetvédelem. 
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Topográfiai 

ismeretek 

Aggteleki-karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-fennsík, Budai-, Kőszegi-

, Soproni-, Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), Villányi-hegység, Cserehát, Cserhát, Gerecse, 

Pilis, Vértes, Baranyai-, Somogyi- és Tolnai-dombság, Bodrogköz, Dráva menti és Pesti-

síkság, Győri-, Marcal- és Tapolcai-medence, Hajdúság, Hegyalja, Jászság, Őrség; 

Szigetköz, Mohácsi- és Szentendrei-sziget, Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó, Ipoly, Kis-

Balaton, Sajó, Sió, Tisza-tó, Zagyva, Zala. A magyarországi világörökség helyszínek és 

nemzeti parkok. 

Magyarország társadalomföldrajza 

1. Népesség és településhálózat I. (Gyakorló óra) 

A népességfogyás értelmezése; a népességszám-csökkenés és a társadalom öregedése okainak, 

következményeinek feltárása; a népességszerkezet megismerése. 

2. Népesség és településhálózat II. 

A településfajták, a településhálózat átalakulásának értelmezése; lakókörnyezetek és életmódbeli jellemzők 

(nagyvárosi, városi, falusi települések, természeti, épített és emberi környezet, gazdasági, szociális 

eltérések). 

3. Népesség és településhálózat III. 

A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó súlyuk okainak elemzése; a falusias térségek 

válsághelyzetének, felzárkózásuk lehetőségeinek megismerése. 

4-10. Magyarország gazdasági szerkezete 

Magyarország gazdasági szerkezetének elemzése; a fejlettség és az életmód kapcsolata, a regionális 

különbségek megismerése. 

A fogyasztási szokások változásának belátása, okaik feltárása és következményeik megvitatása. 

A magyar gazdaság főbb működési területei. 

Az átmenő forgalom jellemzői és infrastruktúrája; a térben és szerkezetében változó külgazdasági 

kapcsolatok. 

Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban, elérő jellegű körzetei (okozati és prognosztikus bemutatás). 

Hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek; a hagyományok földrajzi alapjai. 

A magyar mezőgazdaság helye a globális gazdaságban, európai integrációban. 

A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommunikációs ágazat) szerepe, jövőbeli lehetőségei.  

A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és infoparkok szerepe. 

Kulcsfogalmak 

Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, menekültstátusz, 

termelői támogatási rendszer, kistermelő, vállalkozás, fogyasztói kosár, idegenforgalmi 

körzet, gyógyturizmus, bor- és gasztronómiai turizmus, falusi turizmus, 

szolgáltatáskereskedelem, tudásipar, infopark.  

Topográfiai 

ismeretek 

Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, Hajdúszoboszló, 

Hatvan, Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Mohács, Paks, Röszke, Siófok, 

Százhalombatta, Szentendre, Szentgotthárd, Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, 

Záhony. 

 

I. 9. évfolyam 
 

A Föld kozmikus környezete 

Ismeretek A csillagászati ismeretek fejlődése. 

A geo- és a heliocentrikus világkép, a bolygómozgás törvényszerűségei.  

A csillagképek látszólagosságának megértése, néhány ismertebb csillagkép 

mitológiai eredettörténetének ismerete. 

A Világegyetem. 

A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a Naprendszer kapcsolata 

és méretei. 



73 
 

A Világegyetem keletkezésével kapcsolatos legfontosabb elméletek bemutatása. A 

csillagfejlődés áttekintése. 

A Naprendszeren kívüli bolygók (exobolygók) kutatásának új eredményei. 

A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az égitestek osztályozása.  

A Nap mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak bemutatása. A 

naptevékenység földi hatásai példák alapján. 

A Föld típusú (kőzet-) és a Jupiter típusú (gáz-) bolygók jellemzőinek 

összehasonlítása, a törpebolygó mint égitesttípus magyarázata, kisbolygók, 

üstökösök, meteorok, meteoritok jellemzése. 

Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében. 

Az űrkutatás legfontosabb mérföldköveinek és eszközeinek, űrkutatás magyar 

vonatkozású eredményeinek megismerése.  

A műholdak gyakorlati jelentőségének példái.  

A Föld mint égitest. 

A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményeinek összekapcsolása 

az ember életére gyakorolt hatásokkal. 

A periodikusan ismétlődő jelenségek és az időszámítás összekapcsolása, a helyi és a 

zónaidő megkülönböztetése, gyakorlat jelentőségük belátása, alkalmazása egyszerű 

számítások során. 

A Vénusz, a Mars és a Föld felszíni és légköri folyamatainak összehasonlítása.  

A Hold.  

Jellemzése; mozgásai földi hatásainak, a holdfázisok és a fogyatkozások 

kialakulásának magyarázata.  

a holdkutatás eredményeinek bemutatása internetről gyűjtött információk alapján. 

Kulcsfogalmak Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, csillagászati egység, kőzetbolygó (Föld 

típusú bolygó), gázbolygó (Jupiter típusú bolygó), tengely körüli forgás, keringés, 

földrajzi koordinátarendszer, helyi és zónaidő, holdfázis, nap- és holdfogyatkozás, 

űrállomás. 

 

A földi tér ábrázolása 

Ismeretek A térkép 

A térképkészítés fejlődése, a modern térképkészítés elvei. 

A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fogalma, a legelterjedtebb 

vetülettípusok és jellemzőik összehasonlítása, alkalmazhatóságuk korlátai. 

A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; a domborzat 

háromdimenziós ábrázolásának lehetőségei. 

Térképvázlatok és egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése. 

Tájékozódás a térképen és a térképpel 

Távolság- és magasságmeghatározási és a méretarányhoz kapcsolódó számítási 

feladatok megoldása különböző méretarányú térképeken. 

Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat használatával.  

A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata, a térképi ismeretek alkalmazása 

mindennapi tájékozódási helyzetekben. 

Távérzékelés és térinformatika 

A műholdak csoportosítása pályatípus és feladat alapján, földmegfigyelő műhold-

családok; a műholdfelvételek típusai és alkalmazásuk lehetőségei, földi 

képződmények, jelenségek azonosítása műholdfelvételeken.  

A GPS működési elve és jelentősége; a földrajzi információs rendszer (GIS) fogalma, 

jelentőségének igazolása mai térbeli adatbázisok példáin. 

Példák gyűjtése a digitális térképi alkalmazások, illetve térinformatikai rendszerek 

mindennapi életben való sokoldalú felhasználhatóságára (pl. veszély előrejelzése, 

környezet károsodásának felismerése). 

Kulcsfogalmak Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, közepes- és 
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nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szintvonal, helymeghatározás, 

távérzékelés. 

 

 

A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

Ismeretek A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani összetétele. 

A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok változásában megfigyelhető 

törvényszerűségek megfogalmazása.  

Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői.  

A kőzetlemezek és mozgásaik következményei.  

A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és legfontosabb 

tulajdonságainak összehasonlítása.  

A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek jellemző folyamatainak 

és következményeinek leírása konkrét példák alapján; folyamatábrák elemzése és 

készítése. 

A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének törvényszerűségei; a földrengések 

következményei, a cunami. A földrengések előrejelzésének lehetőségei és korlátai; a 

károk mérséklésének lehetőségei példák alapján, a társadalom felelős alkalmazkodása 

a földrengésveszélyes zónákban; a nemzetközi segítségnyújtás szerepének 

bemutatása konkrét példa alapján.  

A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemutatása; a vulkánosság 

típusai, összefüggésük a kőzetlemez-szegélytípusokkal; magyarázó ábrák elemzése. 

Az ütköző kőzetlemez-szegélyek mentén lejátszódó folyamatok összehasonlítása. 

Mélytengeri árok, peremi medence, ülédékfelhalmozódás, szigetív, hegységképződés 

(orogenezis).  

A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló munkájának kapcsolata, 

szerepük bemutatása kontinentális és óceáni példák alapján. 

Ásványkincsek  

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése; a kőzetek 

csoportosítása, az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó főbb kőzettípusok jellemzése; 

kőzetvizsgálat, kőzetfelismerés.  

A kőzetek hasznosításának bemutatása példák alapján: közvetlen (pl. terméskő) és 

átalakítást követő használat (pl. cement, cserép).  

Ércek és más hasznosítható ásványegyüttesek: példák gyakori ércásványokra, 

felismerésük, elkülönítésük; magmás és üledékes ércképződés; az ércek gazdasági 

hasznosításának bemutatása példák alapján.  

Fosszilis energiahordozók: a kőszén és a szénhidrogének keletkezésének folyamata, 

gazdasági jelentőségük változása. 

A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő környezeti problémák. 

A nagy tömegű kőzetátalakítás (pl. cementgyártás) és a fenntarthatóság kapcsolatának 

szemléltetése; az építkezés, ércbányászat, fosszilis energiahordozók kitermelésének 

és felhasználásnak környezeti következményei információgyűjtés és feldolgozás 

alapján.  

A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemutatása példákban. 

A talaj 

A talaj mint a legösszetettebb és a társadalmi-gazdasági folyamatok miatt 

legsérülékenyebb környezeti képződmény jellemzése; a talajképződés folyamatának, 

összefüggéseinek bemutatása. 

A talaj szerkezete, szintjeinek jellemzői; az elterjedt zonális és azonális talajok 

jellemzése a kialakításában szerepet játszó tényezők bemutatásával.  

Példák megnevezése a fenntarthatóság és a talaj kapcsolatára különböző éghajlati 

övekben; a talaj környezeti hatásjelző szerepének és a talajpusztulás mérséklési 

lehetőségeinek bemutatása példák alapján. 
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Földtörténet 

A kormeghatározás módszerei, a módszerek szerepének összehasonlítása. 

A földtörténeti időskála elemzése; eon, idő, időszak, kor időegységek rendszere. 

A Föld belső és felszíni fejlődésének legfontosabb eseményei, azok nyomai 

bolygónkon; az élet elterjedésének legfontosabb lépcsői, az élet visszahatása a 

földrajzi, és ezen keresztül a geológiai folyamatokra, a környezet változásának 

mérföldkövei; konkrét példák megnevezése, területi előfordulásuk bemutatása. 

Kulcsfogalmak Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, kőzetlemez-mozgás, 

hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti mozgás; kőzetalkotó ásvány, 

magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány, ércképződés, agyagásvány, 

geokémiai körforgás; nagyszerkezeti elem, domborzati forma, rekultiváció; 

kormeghatározás, földtörténeti eon, idő, időszak, kor. 

Topográfiai 

ismeretek 

Gondwana, Pangea, Tethys. Ősföldek (pajzsok) tanult példái. A Kaledóniai-, a 

Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-hegységrendszer tanult tagjai.  

Fuji, Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Mt. Pelée, Mount St. Helens. 

 

 

A légkör földrajza 

Ismeretek A légkör anyagai és szerkezete  

 A légkört felépítő anyagok csoportosítása, az egyes anyagok légköri folyamatokban 

betöltött szerepének megismerése. 

 A légkör tartományainak jellemzése, jellemzőik összehasonlítása, szerepük értékelése 

a földi élet és a gazdaság szempontjából.  

A levegő felmelegedése 

 A levegő felmelegedésének folyamata, törvényszerűségei; folyamatábra elemzése, 

hőmérséklet változásához kapcsolódó egyszerű számítási feladatok megoldása. 

 A felmelegedést meghatározó és módosító tényezők, hatásuk gazdasági-energetikai 

hasznosíthatóságának példái.  

A felhő- és csapadékképződés 

A felhő- és csapadékképződés feltételei, összefüggései, a folyamat bemutatása. 

A levegő nedvességtartalmához és a csapadékképződéshez kapcsolódó számítási 

feladatok megoldása. 

A talaj menti és a hulló csapadékok típusainak jellemzése, a csapadék gazdasági 

jelentőségének ismertetése példákkal. 

A levegő mozgása 

A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megnevezése; a légnyomás és a 

szél kialakulásának összefüggései.  

A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; a szélrendszerek jellemzése. 

A monszun szélrendszer kialakulásában szerepet játszó tényezők bemutatása, a 

mérséklet és a forró övezeti monszun összehasonlítása; a jellegzetes helyi szelek és a 

mindennapi életre gyakorolt hatásuk bemutatása példák alapján. 

A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításában betöltött szerepük 

igazolása.  

Időjárás, időjárási frontok 

Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. Szöveges és képi 

időjárás-előrejelzés értelmezése; következtetés levonása időjárási adatokból.  

A hideg és a meleg front összehasonlítása, jellemző folyamataik bemutatása, példák a 

mindennapi életet befolyásoló szerepükre.  

Felkészülés az időjárás okozta veszélyhelyzetekre, a helyes és másokért is felelős 

magatartás kialakítása.  

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 

A felszínformáló tevékenységet befolyásoló tényezők összegyűjtése; a pusztító és 

építő tevékenység által létrehozott jellemzői formák felismerése.  
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A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének gazdasági következményei.  

A légszennyezés következményei 

A legnagyobb légszennyező források megnevezése; a szennyeződés élettani, 

gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák alapján. 

Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás mérséklésében, a 

légköri folyamatok egyensúlyának megőrzésében. 

Aktuális légszennyezési információk gyűjtése és feldolgozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; üvegházhatás, a 

hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, hőmérsékleti egyenlítő, főnszél, 

harmatpont, relatív páratartalom, felhőtípusok, talaj menti csapadék, hulló csapadék; 

időjárás- előrejelzés, kibocsátás, szállítás, leülepedés, ózonréteg ritkulása 

(elvékonyodása), globális felmelegedés, savas csapadék, a szél pusztító és építő 

munkája, erózió. 

 

 

A vízburok földrajza 

Ismeretek A vízburok tulajdonságai és mozgásai 

A vízburok tagolódása, az elemek kapcsolódásának, egymáshoz való viszonyának 

megértése (világtenger, óceánok, tengerek); a tengerek típusainak, jellemzőinek 

bemutatása példák alapján. 

A sós és az édes víz eltérő tulajdonságai, következményeinek bemutatása. A 

tengervíz sótartalmát befolyásoló tényezők földrajzi összefüggéseinek értelmezése. 

A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusokkal.  

A tengeráramlást kialakító tényezők összefüggéseinek bemutatása; a hideg és a meleg 

tengeráramlások példái; a tengeráramlás éghajlat-módosító szerepének bemutatása 

példákban. A tengerjárást kialakító tényezők összefüggései, a jelenség kapcsolata a 

torkolattípusokkal. 

A felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek típusai, kialakulásuk folyamatának, összefüggéseinek 

bemutatása. 

Az egyes víztípusok jellemzése, gazdasági jelentőségük megismertetése példák 

alapján; veszélyeztetettségük okainak és következményeinek feltárása.  

A felszíni vizek 

A vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam összefüggéseinek felismerése. 

A tómedencék kialakulásának típusai példák alapján; a tavak pusztulásához vezető 

folyamatok, illetve azok összefüggéseinek bemutatása. 

A víz és a jég felszínformáló munkája 

A tenger és a folyóvíz felszínformáló munkáját befolyásoló tényezők megismerése; 

épülő és pusztuló tengerpartok jellemzése; a folyók építő és pusztító munkája 

következményeinek bemutatása, felszínformálási összefüggéseinek megismerése. 

A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának összevetése, 

jellemzése.  

Jellemző felszínformák felismerése képeken, következtetés kialakulási folyamatra. 

A karsztosodás 

A karsztosodás folyamatának bemutatása, a tényezők közötti összefüggések 

felismerése.  

A felszíni és felszín alatti karsztformák jellemzése; a jellemző felszínformák 

felismerése képeken, terepen, következtetés a kialakulás folyamatára. 

A vízburok mint gazdasági erőforrás 

A vízgazdálkodás feladatainak értelmezése; az ár- és belvízvédelem szerepének 

bemutatása hazai példákon; a veszélyhelyzetek kialakulásához vezető folyamatok 

megismerése; helyes és felelős magatartás veszélyhelyzetekben.  

A gazdaság vízigénye: kommunális és ipari vízellátás, öntözés, a vízenergia 
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hasznosításának lehetőségei és korlátai.  

A vízi szállítás jellemzői; a víz mint idegenforgalmi tényező bemutatása hazai és 

nemzetközi példákon. 

A vízburok környezeti problémái 

A legnagyobb szennyező források megnevezése; a szennyeződés élettani, gazdasági 

stb. következményeinek bemutatása példák alapján; az egyén lehetőségeinek és 

felelősségének feltárása a károsítás mérséklésében, a vízburok egyensúlyának 

megőrzésében.Az öntözés okozta környezeti problémák bemutatása.  

Az ivóvíz-biztosítás nehézségeinek és következményeinek, a vízzel való takarékosság 

lehetőségeinek megismerése információgyűjtés és feldolgozás alapján. 

Kulcsfogalmak Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, hévíz, 

vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan terület, épülő tengerpart, 

pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, moréna, karsztjelenség, karsztforma. 

Topográfiai 

ismeretek 

Az óceánok és tengerek, tavak, folyók tanult példái.  

Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Niger, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; Eufrátesz, 

Holt-tenger, Jenyiszej, Léna, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, Genfi-tó, Gyilkos-tó, 

Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog, Hernád, Mura, Szamos, Száva, 

szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó. Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, 

Kuro-shio-áramlás. 

 

 

A földrajzi övezetesség 

Ismeretek A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség 

A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása törvényszerűségeinek, a valódi éghajlati 

övezetességgel való kapcsolatának, az övezetességet kialakító és módosító tényezők 

szerepének értelmezése, összefüggéseinek feltárása.  

Az övezetesség rendszerének megerősítése; az éghajlati és a földrajzi övezetesség 

közötti különbség indoklása.  

A talajtípusok övezetes elrendeződésének bemutatása, az egyes övezetekhez 

kapcsolódó meghatározó zonális talajtípusok jellemzése.  

A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet 

Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő törvényszerűségek és 

összefüggések feltárása; az övezetek tagolódásának törvényszerűségei. Az éghajlati 

jellemzők változásában megfigyelhető törvényszerűségek feltárása, más elemekkel 

való összefüggéseinek bemutatása. 

A természetföldrajzi adottságok és az életmód, illetve gazdálkodás kapcsolatának 

bemutatása; az összefüggések, ok-okozati kapcsolatok feltárása. 

Övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és következményeik bemutatása.  

A függőleges övezetesség 

A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyítása.  

A függőleges övezetességben megnyilvánuló területi különbségek bemutatása példák 

alapján. 

Kulcsfogalmak Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv, terület, 

vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség, erdőhatár, hóhatár. 

 

 

Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

Ismeretek Demográfiai folyamatok a 21. század elején 

A népességszám-változás időbeli és területi különbségeinek, okainak feltárása, 

következményeinek megfogalmazása; a fiatal és az öregedő társadalmak jellemzőinek 

összevetése, következtés társadalmi folyamatokra, problémákra.  

A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése, példák 

megnevezése ritkán és sűrűn lakott területekre.  
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A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, eltartottak). 

A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási feladatok megoldása, 

következtetések levonása az eredmények alapján. 

Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példáinak bemutatása (pl. 

hírek, nyomtatott és digitális információforrások alapján), az okok feltárása. 

A népesség összetétele 

Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének bemutatása.  

Állam, nemzet, nemzetállam, többnemzetiségű állam, nemzeti kisebbség fogalmának 

értelmezése konkrét példák alapján.  

A nyelvi sokszínűség jellemzése, a világnyelvek szerepének megértése.  

A világvallások elterjedésének, a vallás kulturális és a társadalmi-gazdasági 

folyamatokban betöltött szerepének megismerése példák alapján.  

Településtípusok – urbanizáció 

A települések csoportosítása különböző szempontok alapján példákkal.  

A falu és a város fejlődésének, szerepének, jellemzőinek összehasonlítása, példák 

különböző szerepkört betöltő településekre a szerepkörök átalakulására.  

Az egyes településtípusokon élők életkörülményének, az életmódjának összevetése; a 

tanya és a farm összehasonlítása.  

A városodás és városiasodás fogalmának megismerése, kapcsoltuk megértése; az 

urbanizációs folyamatok összehasonlítása a fejlett és a fejlődő világban; az 

agglomerációk kialakulásának bemutatása konkrét példákkal; a nagyvárosi élet 

ellentmondásainak feltárása a témához kapcsolódó szemelvények, adatok 

felhasználásával. 

Kulcsfogalmak Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, a népesedési folyamat szakaszai, 

népességrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, öregedő társadalom, születéskor 

várható élettartam, népsűrűség, világnyelv, világvallás, aktív és inaktív népesség, 

munkanélküliség, vendégmunkás; tanya, farm, falu, város, városszerkezet, 

agglomeráció. 

Topográfiai 

ismeretek 

Nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népességtömörülés, a világvallások 

központjai. 
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10. évfolyam 
 

A világgazdaság jellemző folyamatai 

Ismeretek Nemzetgazdaságok és a világgazdaság 

A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam piacgazdaságban 

betöltött szerepének megismerése. 

A gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók értelmezése, a területi 

különbségeinek példái: a centrum és periféria térségek jellemzői, kapcsolatrendszerük 

sajátos vonásai. Különböző típusú statisztikai forrásokból gyűjtött fejlettséget tükröző 

adatsorok értelmezése. 

A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi telepítő tényezők 

megismerése, szerepük átalakulásának példái.  

A gazdasági szerkezet, az egyes ágazatok változó szerepének megértése, a gazdasági 

szerkezet és társadalmi-gazdasági fejlettség összefüggéseinek bemutatása 

országpéldákon. A gazdasági és a foglalkozási szerkezet kapcsolatának felismerése, a 

foglalkozási átrétegződés bemutatása példák alapján.  

Integrációs folyamatok 

 Az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők értékelése; az 

integrációk fejlődési szintjeinek összehasonlítása, az együttműködés előnyeinek 

feltárása. 

 A legfontosabb nemzetközi integrációk jellemzése. 

A globalizáció 

A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacionális vállalatok (TNC) 

működésének, a termelésszervezés sajátosságainak bemutatása vállalatpéldákon; a 

globalizáció és a TNC-k kapcsolatának felismerése. A globalizáció 

következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt hatásának bemutatása.  

A monetáris világ 

A működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzői; a mindennapok pénzügyi 

folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megismerése (folyószámla, hitel, befektetés, 

értékpapírok, valuta), a tőzsde működésének jellemzői.  

Az infláció kialakulásában szerepet játszó tényezők bemutatása, az infláció 

következményeinek mérlegelése.  

A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az egyén, a 

nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladósodás és az adósságválság 

kialakulásának folyamata, az összefüggések feltárása.  

A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak megismerése. 

A gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok gyűjtése, 

értelmezése, vélemények ütköztetése; egyszerű valutaátváltási feladatok megoldása. 

Kulcsfogalmak Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció, területi 

fejlettségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke, adósságválság, 

Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, WTO, OECD. 

 

Topográfiai 

ismeretek 

A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei.  

Magyarország  

– helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

Ismeretek A magyarországi társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői 

A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése. 

A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.  

Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak megismerése, a társadalmi–

gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk bemutatása példák alapján. 

A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 

Az egyes régiók jellemző erőforrásainak megismerése, földrajzi adottságainak 
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összehasonlító értékelése; a társadalmi– gazdasági központok megismerése. 

A társadalmi– gazdasági fejlődés és fejlettség területi különbségeinek bemutatása, az 

összefüggések feltárása, a lehetséges fejlődési utak, húzóágazatok prognosztizálása. 

A védelem alatt álló természeti, kulturális értékek, nemzeti parkok, világörökségi 

helyszínek értékeinek rendszerezése, idegenforgalmi szerepük feltárása.  

Az idegenforgalom társadalmi adottságainak (infrastruktúra, szolgáltatások) 

értékelése, a legfontosabb idegenforgalmi célpontok bemutatása.  

Az országhatáron átívelő kapcsolatok 

A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása; eurorégiók a Kárpát– 

medencében, működésük értelmezése.  

Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, nemzetközi gazdasági 

kapcsolataink bemutatása. 

Kulcsfogalmak Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, eladósodás, 

működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, tranzitforgalom, gazdasági 

szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, személygépkocsi-gyártás, vegyipar, 

ipari park, hungarikum, nyitott gazdaság, eurorégió. 

Topográfiai 

ismeretek 

Magyarország megyéi, megyeszékhelyei és megyei jogú városai. Településpéldák az 

alábbi szempontokból: határátkelőhely, vallási és kulturális központ, a kitermelés és 

az energiagazdaság központjai, élelmiszer-, gép- és vegyipari központ, válságterület 

települése, idegenforgalmi központ, védett természeti és kulturális érték helyszíne, 

világörökség-helyszín. 

 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában 

Ismeretek Az Európai Unió 

Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők, az ágazati és 

regionális együttműködés területei és konkrét példáinak megnevezése. Az Európai 

Unió mint gazdasági erőtér elhelyezése a világgazdaságban. 

A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági fejlettség okainak 

feltárása; a regionális politika lényegének megértése. 

A területi fejlettség különbségei Európában 

Az Európai Unió magterületei: Németország, Franciaország, a Benelux államok és az 

Egyesült Királyság gazdaságának szerepe az Európai Unió gazdaságában. 

Fejlett gazdaságú országok Európa közepén: Ausztria és Svájc gazdaságának 

összehasonlítása, a fejlődés sajátos vonásainak kiemelése. 

A gazdasági felzárkózást lehetőségeinek és nehézségeinek bemutatása Olaszország, 

Spanyolország és Görögország példáján. 

Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai: a piacgazdaságra 

történő áttérés társadalmi és gazdasági következményeinek bizonyítása. Csehország, 

Lengyelország, Szlovákia, Románia gazdasági fejlődésének összehasonlítása. A 

jugoszláv utódállamok (délszláv országok) eltérő fejlődési útjai, a fejlődést nehezítő 

társadalmi- gazdasági tényezőinek kiemelése.  

Kelet- Európa: az elhúzódó gazdasági átalakulás következményei Ukrajna 

gazdaságának példáján. Oroszország társadalmi- gazdasági fejlődésének sajátos 

vonásai, az ország világgazdasági szerepének alakulásában. 

Egy választott térség / ország megadott szempontok szerinti bemutatása pl. 

prezentáció készítésével különböző forrásokból gyűjtött információk alapján. 

Kulcsfogalmak Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi 

fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria terület, felzárkózás. 

Topográfiai 

ismeretek 

Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon túli területek 

központjai. 

Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Donyeck, Dubrovnik, 

Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, Lyon, 

Manchester, Marseille, Milánó, Murmanszk, Nápoly, Odessza, Rotterdam, Sevilla, 
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Split, Strasbourg, Szentpétervár, Theszaloníki, Torino, Várna, Velence, Volgográd.  

Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, Frankfurt, 

Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, Karlovy Vary, Katowice, 

Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lódz, München, Ostrava, Ploieşti, Plzeň, Rostock, 

Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Trieszt, Zürich. 

 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői 

Ismeretek Ázsia regionális földrajza 

Délnyugat–Ázsia világgazdasági jelentőségének bemutatása; a szénhidrogénkincs 

szerepének igazolása a térség fejlődésében. A kultúrák találkozásának bemutatása 

Törökország példáján; Izrael fejlődésének társadalmi–gazdasági tényezői.  

Japán meghatározó szerepe Kelet– és Délkelet–Ázsia gazdasági fejlődésében. A 

feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) fejlődésének sajátos vonásai.  

Délkelet–Ázsia gyorsan iparosodott országainak fejlődési sajátosságai, az eltérő 

fejlődési utak magyarázata.  

Ázsia elmaradott, szegény térségeinek bemutatása, a társadalmi-gazdaság problémák 

értelmezése és magyarázata.  

Amerika regionális földrajza 

Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világ gazdasági és pénzügyi 

folyamatainak alakulásában. A gazdasági fejlődés sajátosságai, területi jellemzése, az 

összefüggések bizonyítása; az országon belüli gazdasági-területi átrendeződés sajátos 

vonásainak és okainak bemutatása.  

A NAFTA USA-n kívüli tagországai (Kanada és Mexikó), szerepük az 

együttműködésben példák alapján. 

Latin–Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, társadalmi–történelmi 

adottságok bemutatása; a fejlettség területi különbségei, a gazdasági fejlődés 

gócpontjainak jellemzői. A fejlődés ellentmondásainak feltárása az adóparadicsomok 

példáján; az országok világgazdasági szerepének bemutatása példák alapján. Brazília 

feltörekvő gazdaságának jellemzése, a fejlődést elősegítő és megnehezítő tényezők 

kiemelése. 

Afrika regionális földrajza 

A gazdasági fejlődést befolyásoló természeti és társadalmi tényezők értékelése; a 

fejlettség területi különbségeinek bemutatása, az okok feltárása, a gazdasági fejlődést 

nehezítő tényezők elemzése.  

Észak–Afrika és trópusi Afrika földrajzi adottságainak összehasonlítása, a társadalmi-

gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái. A Dél–afrikai Köztársaság fejlődésében 

szerepet játszó tényezők bemutatása.  

Egy választott térség vagy ország megadott szempontok szerinti bemutatása pl. 

prezentáció készítésével különböző forrásokból gyűjtött információk alapján. 

Kulcsfogalmak Világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztindusztriális társadalom, 

technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazdaság, demográfiai válság, feltörekvő 

ország, üdülősziget, adóparadicsom, ültetvény, farm, eladósodás, adósságválság, 

éhségövezet, OPEC. 

Topográfiai 

ismeretek 

Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan; Algéria, Csád, Dél-afrikai 

Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, Marokkó, Nigéria, Tunézia; 

Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, Brazília, Kanada, Kuba, 

Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela. Adóparadicsomok és üdülő szigetek példái. 

Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Pretoria; Atlanta, Brazíliaváros, 

Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, Houston, Los Angeles, 

Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San 

Francisco, São Paulo, Seattle, Washington. 

 

Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 
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Ismeretek A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

A szférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése, az összefüggések feltárása, a 

lokális szennyeződés globális következményeinek igazolása példákkal; a 

környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának 

bemutatása.  

Demográfiai és urbanizációs válság 

A népességrobbanás kialakulása, következményei, a folyamat összefüggéseinek, 

területi jellemzőinek feltárása. Eltérő népesedési folyamatok: csökkenő lélekszámú és 

intenzíven növekvő társadalmak jellemzőinek bemutatása példákon. 

A nagyvárosok terjeszkedése: az urbanizációs folyamat területi jellemzőinek, 

ellentmondásainak, társadalmi-gazdasági következményeinek feltárása példákkal.  

Élelmezési válság 

Az élelmiszertermelés és -fogyasztás területi ellentmondásainak felismerése. A 

fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti hatásainak igazolása példákkal. 

A bioszféra és a talaj sérülékenységének felismerése. A genetikailag módosított 

termékek előállításának, elterjedésének lehetséges hatásai. A biogazdálkodás 

jellemzése.  

A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés következményei 

A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata. Az energia- és 

nyersanyag-hatékony gazdálkodás lényegének megismerése, az alternatív 

energiaforrások hasznosítási problémáinak feltárása.  

A környezeti szempontok érvényesíthetőségének bemutatása a termelésben és a 

fogyasztásban, a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói magatartás 

jellemzőinek összegyűjtése, összevetése.  

A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás fontosságának igazolása, a különböző 

megoldási lehetőség összevetése.  

A környezet- és a természetvédelem feladatai. 

Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közreműködés 

példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, illetve a regionális és nemzetközi 

összefogás példái a környezet védelme és a fenntarthatóság eléréséért. A természeti- 

táji értékek és az emberiség kultúrkincsének védelmében tett lépések fontosságának, 

jelentőségének feltárása. 

A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének bemutatása, a főbb 

egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek megismerése. A megvalósítás 

eredményeinek és nehézségeinek feltárása. 

A témakörhöz kapcsolódó aktualitások bemutatása források feldolgozásával. 

Kulcsfogalmak Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális klímaváltozás, 

savas csapadék, radioaktív szennyeződés, biodiverzitás csökkenése, ivóvízellátás, 

vízhiány, vízszennyezés, népességrobbanás, élelmezési válság, urbanizációs 

problémák, fogyó és megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, veszélyes 

hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, hulladék újrahasznosítása, fenntarthatóság. 

ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói egyezmény. 

Topográfiai 

ismeretek 

Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és globális hatású 

társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák kipattanásának helyszínei. 
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FRANCIA OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TEMATIKÁJA 

 

Az osztályozóvizsga szóbeli és írásbeli részből áll. A két rész összeredménye adja a vizsga jegyét. 

 

 

Szóbeli vizsga anyaga:  

 

9. évfolyam:  

- Présentation  

- Famille 

- Loisirs, hobby 

- Professions, métiers 

- Maisons, appartements 

- Consommations, magasins 

 

10. évfolyam:  a 9. évfolyam témái, illetve: 

- Climat 

- Voyages 

- Fêtes 

- Repas 

- Cinéma, théâtre 

 

11. évfolyam: A 9., és 10. évfolyam témái, illetve: 

- Sports 

- Villes, villages 

- Nature, paysages 

- Sites géographiques 

- Journaux  

- Travaux ménagers 

 

12. évfolyam: A 9., 10., 11. évfolyam témái, illetve: 

- Projets 

- Protection de la nature 

- Problèmes de la société 

- Système politique 

- Union Européenne 
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Az írásbeli vizsga anyaga: 

 

9. évfolyam: - Határozott-, határozatlan névelők 

- Anyagnévelők 

- Személyes névmások 

- Főnevek neme, egyes szám, többes szám 

- Melléknevek, egyeztetések 

- Igeragozás, présent, future proche, passé composé 

- Helyhatározók használata 

- Il y a használata 

- Állító-, tagadó-, és kérdő mondatok képzése 

- Felszólító mód használata 

 

10. évfolyam: - Igeragozás, imparfait, passé récent, futur  

- Melléknév és határozószó fokozása 

- Mennyiség jelölése 

- viss 

- Futur antérieur 

- Subjonctif présent 

11. évfolyam: - Kiemelő szerkezetek  

- Határozatlan névmások 

- Feltételes mód conditionnel présent, passé 

- Si szabályok használata 

- Plus- que- parfait 

 

 

12. évfolyam: - Igeidő egyeztetés 

- Subjontif a főmondatban és kizárólagosság esetén 

- Subjonctif passé 

- Mondatszerkesztés, alá- és mellérendelő kötőszavak 

zaható igék ragozása 

- vonatkozó névmások 

- Gérondif 
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Hittan 

 

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai 

egységek, kulcsfogalmak képezik. 

 

5. évfolyam: 

A Biblia, az üdvtörténet fogalma 

A teremtéstörténetek és a bűnbeesés története 

A bűn elterjedésének történetei (Káin és Ábel, vízözön-hagyomány, bábeli torony története) 

A pátriárkák történetei (Ábrahám, Izsák, Jákob, József) 

Szabadulás Egyiptomból és a pusztai vándorlás 

Honfoglalás és bírák kora (Gedeon, Sámson, Sámuel) 

Izrael első királyai (Saul, Dávid, Salamon) 

Prófétaság Izraelben (Illés, Izajás, Jeremiás, Ezékiel) 

Tanító könyvek (Zsoltárok, Jónás) 

Újszövetség: 

Jézus életének történeti kerete 

Isten Országa 

Jézus példabeszédei 

Jézus örömhíre 

Jézus csodái 

Jézus ellenfelei 

Jézus szenvedése, halála, feltámadása (virágvasárnaptól húsvétig) 

Az egyház születése 

Az főapostolok működése (Szent Péter és Pál) 

 

6. évfolyam: 

Az ősegyház élete 

A keresztényüldözések kora (Kre. 313-ig) 

A konstantini fordulat 

Az első zsinatok tanítása 

Az egyház a népvándorlás idején 

A korai szerzetesség  

Szent Benedek reformja 

Középkori misszió 

Keleti és nyugati kereszténység 

Nagy Károly és az Egyházi állam 

A cluny reform 

Szent István műve 

Magyar szentek és boldogok 

A keresztes hadjáratok 

Középkori eretnekmozgalmak 

Virágzó középkor (skolasztika, Clairvaux-i Szent Bernát és a ciszterci rend) 

Pápák avignoni fogsága, nyugati egyházszakadás 

Reformáció 

Katolikus megújulás (Trentoi Zsinat) 

Újkori misszió 

Az egyház a felvilágosodás idején 

Egyház a modern korban (az első vatikáni zsinat tanítása) 

Az egyház szociális tanítása 

Az egyház tevékenysége a világháborúk idején 

Pápaság a 20. és 21. században 
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7. évfolyam 

A kinyilatkoztatás, dogma, dogmatika fogalma 

Az teremtéssel kapcsolatos dogmák (az angyalok, a világ és az ember teremtése) 

A bűnbeeséssel kapcsolatos dogmák 

A szentháromsággal kapcsolatos dogmák  

A megváltással kapcsolatos dogmák (szoteriológia) 

Jézus Krisztussal kapcsolatos dogmák (krisztológia) 

Szűz Máriával kapcsolatos dogmák (mariológia) 

Isten kegyelmi ajándékai (kegyelemtan) 

Az egyházzal kapcsolatos dogmák (ekkleziológia) 

A végső idők (eszkatológia) 

Erkölcstan  

Isten törvényei az Ó-, és Újszövetségben 

Az ember mint erkölcsi lény, a lelkiismeret 

Az erények 

A bűnök 

Az isteni erények (hit, remény, szeretet) 

Kötelességeink Istennel kapcsolatban 

A helyes vallásosság 

Az egyház öt parancsolata 

Az embertársainkkal kapcsolatos kötelességeink 

Az önmagunkkal kapcsolatos kötelességeink 

A kommunikáció erkölcstana (igazság, hazugság) 

A társadalmi rend alapja, a család 

Az anyagi javak erkölcsi vonatkozásai 

A szellemi javak 

A társadalmi igazságosság 

Korunk erkölcsi kérdései (bioetika) 

 

8. évfolyam 

Kinyilatkoztatás az Ó-, és Újszövetségben 

Isten Országa 

Jézus példabeszédei 

Jézus örömhíre 

Jézus csodái 

Jézus szenvedése, halála, feltámadása 

Az apostolok hite 

Az egyház 

Liturgika 

Az üdvtörténet, a misztérium, a liturgia és a misztériumokat értelmező dogmatika fogalma  

liturgikus ünnepek és időszakok  

Liturgikus jelek, jelképek, helyek, eszközök, ruhák és színek 

Az egyházi év fogalma, felosztása, tartalma 

A karácsonyi és a húsvéti ünnepkör bemutatása  

A Szentlélek eljövetelére emlékeztető pünkösd 

Az évközi idő liturgikus sajátosságai, főbb ünnepei 

A szentmise liturgiája  

Az üdvtörténet misztériumait megjelenítő szentségek teológiai fogalma 

A keresztség liturgiája és dogmatikája  

A kiengesztelődés liturgiája és dogmatikája  

Az eukarisztia liturgiája és dogmatikája az elsőáldozásban  

A bérmálás liturgiája és dogmatikája  

A betegek kenetének liturgiája és dogmatikája  
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A házasság, illetve a papi rend liturgiája és dogmatikája  

Az igeliturgia, a szentek tisztelete és a szentelményekfogalma 

Az üdvtörténet misztériumai a különféle igeliturgiákban  

Az üdvtörténet misztériumai és a szentek (elsősorban Mária) tiszteletének dogmatikája  

A főbb szentelmények liturgiája és dogmatikája (temetés) 

 

9. évfolyam 

 

A Biblia 

Kinyilatkozatatás, sugalmazás, kánon fogalma 

A Biblia kialakulása 

Az ószövetségi kánon 

az üdvtörténet fogalma 

A teremtéstörténetek és a bűnbeesés története 

A bűn elterjedésének történetei (Káin és Ábel, vízözön-hagyomány, bábeli torony története) 

A pátriárkák történetei (Ábrahám, Izsák, Jákob, József) 

Szabadulás Egyiptomból és a pusztai vándorlás 

Honfoglalás és bírák kora (Gedeon, Sámson, Sámuel) 

Izrael első királyai (Saul, Dávid, Salamon) 

Prófétaság Izraelben (Illés, Ozeás, Ámosz, Izajás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel) 

Bölcsességi irodalom (Jób könyve) 

Apokaliptika 

Az Újszövetség könyvei, szövege, fordításai 

A Jézus korabeli zsidóság bemutatása (vallási és társadalmi csoportok) 

A Messiás eljövetelét hirdető ószövetségi előképek megismerése 

Jézus családfája 

Az evangéliumok történeti hitelessége 

Isten Országa 

Jézus példabeszédei 

Jézus örömhíre 

Jézus csodái 

Jézus ellenfelei 

Jézus szenvedése, halála, feltámadása (virágvasárnaptól húsvétig) 

Az egyház születése 

Az főapostolok működése (Szent Péter és Pál) 

Az ősegyház Szent Pál leveleinek tükrében 

Katolikus levelek 

János evangéliuma és levelei 

Jelenések könyve 

 

 

 

10. évfolyam 

 

 

Az egyháztörténelem fogalma 

Az ókor általános jellemzése 

Az apostoli egyház 

A keresztényüldözések története 

A „konstantini fordulat” 

Harcok a hit tisztaságáért – Az eretnekségek története 

Az Egyház istentiszteleti, bűnbánati, fegyelmi és erkölcsi élete az első századokban 

A szerzetesség kialakulása 



88 
 

A középkor bemutatása, általános jellemzése 

Európa népeinek megtérítése 

A magyarok megtérése – Szent István egyház-, és államszervező munkája 

A Pápai Állam kialakulása és a császárság felújítása 

Bizánc a középkorban 

A „sötét századok” – A pápaság kora a középkorban 

A pápaság története a virágzó középkorban 

Avignon és a „nagy szakadás” – A pápaság a késő középkorban 

A keresztes hadjáratok  

A középkori eretnekségek és az inkvizíció 

A szerzetesség a középkorban – Clairvaux-i Szent Bernát és a ciszterci rend 

A szellemi élet a középkorban 

Az újkor általános jellemzői. A reformáció okai 

Luther 

A reformáció Svájcban: Zwingli és Kálvin 

A reformáció elterjedése Európában  

A Trienti (Trentói) Zsinat (1545-1563) 

A katolikus megújulás kora 

A szerzetesség, a missziók az újkorban 

Az egyház a felvilágosodás korában 

Az I. Vatikáni Zsinat (1869-1870) 

A „századvég” és a „századelő” pápái 

Az Egyház története a világháborúk korában 

Az Egyház megújulása – A II. Vatikáni Zsinat 

A Katolikus Egyház helyzete Magyarországon a XX. Században 

 

 

11. évfolyam 

 

A kinyilatkoztatás, dogma, dogmatika fogalma 

A természetes és a kinyilatkozatott istenismeret 

Isten tulajdonságai 

A szentháromsággal kapcsolatos dogmák  

Az teremtéssel kapcsolatos dogmák (az angyalok, a világ és az ember teremtése) 

A bűnbeeséssel kapcsolatos dogmák 

A megváltással kapcsolatos dogmák (szoteriológia) 

Jézus Krisztussal kapcsolatos dogmák (krisztológia) 

Szűz Máriával kapcsolatos dogmák (mariológia) 

Isten kegyelmi ajándékai (kegyelemtan) 

Az egyházzal kapcsolatos dogmák (ekkleziológia) 

Általános szentségtan  

A végső idők (eszkatológia) 

Erkölcstan  

Isten törvényei az Ó-, és Újszövetségben 

Az ember mint erkölcsi lény, a lelkiismeret 

Az erények 

A bűnök 

Az isteni erények (hit, remény, szeretet) 

Kötelességeink Istennel kapcsolatban 

A helyes vallásosság 

Az egyház öt parancsolata 

Az embertársainkkal kapcsolatos kötelességeink 

Az önmagunkkal kapcsolatos kötelességeink 
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A kommunikáció erkölcstana (igazság, hazugság) 

A társadalmi rend alapja, a család 

Nemiség, házasság 

Az anyagi javak erkölcsi vonatkozásai 

A szellemi javak 

Az emberi személy tisztelete, méltósága (bioetika) 

A társadalmi igazságosság 

 

12. évfolyam 

Liturgika 

Az üdvtörténet, a misztérium, a liturgia és a misztériumokat értelmező dogmatika fogalma  

liturgikus ünnepek és időszakok  

Liturgikus jelek, jelképek, helyek, eszközök, ruhák és színek 

Az egyházi év fogalma, felosztása, tartalma 

A karácsonyi és a húsvéti ünnepkör bemutatása 

A szentmise liturgiája  

A szentségek teológiai fogalma, az egyes szentségek dogmatikája és liturgikus sajátosságai 

Alapvető hittan 

A kinyilatkoztatás, 

Biblia, sugalmazás,kánon  

A hitvallás felépítése  

I.rész: az Atya és a teremtés 

II. rész: Jézus Krisztus és a megváltás 

III. rész: a Szentlélek és a világ megszentelése 

IV. rész: az egyház és a végső dolgok 

A hitvallás magyarázata  

A hitvallás értelme, jelentősége 
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Osztályozó vizsga követelményei 

HON-ÉS NÉPISMERET 

6. ÉVFOLYAM 

Tankönyv: Hon-és népismeret 5-6. Apáczai Kiadó 

Írásbeli: Különböző típusú írásbeli feladatok  

Szóbeli: Önálló felelet az alábbi témakörök valamelyikéből 

A kamra és a vidéki ház gazdasági épületei 

A paraszti munka éves rendje 

A vetéstől az aratásig; a metszéstől a szüretig 

A falu mesteremberei 

A falu önigazgatása 

A Kárpát-medence magyarok által lakott területei: Erdély, Partium/székelyek, csángók/ 

                                                                                            Felvidék 

                                                                                            Kárpátalja 

Bácska, Bánát, Szlovénia magyarsága 

Az ember életének meghatározó eseményei 
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Informatika  

 

Vizsgaleírások 

 

Vizsga 

jellemzői 

A vizsga részei A vizsga értékelése 

Gyakorlat

i 

Szóbeli Osztályozó Javító 

Időtartam 60 perc 15 perc 80%-tól jeles(5)   

60%-79% jó(4)   

40%-59% közepes(3) 40%-tól közepes(3) 

Aránya az 

értékelésnél 

80% 20% 25%-39% elégséges(2

) 

25%-39% elégséges(2) 

0%-24% elégtelen(1

) 

0%-24% elégtelen(1) 

 

 

Vizsgakövetelmények 

 

5. évfolyam  

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére  

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;  

legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret;  

ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait;  

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni;  

tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni;  

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait;  

tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal;  

segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat;  

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait;  

ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és mozgásgyakorlatokat.  

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére  

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni;  

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakterformázásokat  

ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;  

tudjon adatokat táblázatba rendezni.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére  

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;  

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;  

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;  

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.  

A tanuló az infokommunikáció témakör végére  

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;  

legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni;  

legyen képes a találatok értelmezésére;  

legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére.  

A tanuló az információs társadalom témakör végére  

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;  

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;  

ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket.  

6. évfolyam  

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére  

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;  
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ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait;  

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait;  

ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat.  

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére  

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni;  

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni;  

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és 

bekezdésformázásokat;  

használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;  

ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni;  

segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat,  

tudjon különféle adatbázisokban keresni;  

ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére  

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;  

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;  

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;  

tudjon egyszerű programot készíteni;  

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;  

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.  

A tanuló az infokommunikáció témakör végére  

legyen képes a találatok értelmezésére;  

legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;  

legyen képes az interneten talált információk mentésére;  

ismerje a netikett szabályait.  

A tanuló az információs társadalom témakör végére  

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;  

szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében.  

7. évfolyam  

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére  

ismerjen meg különböző informatikai környezeteket;  

ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;  

tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb részegységeit;  

ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit;  

önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és 

szoftvereszközök kiválasztására és használatára.  

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére  

tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;  

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni;  

tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni;  

tudjon bemutatót készíteni;  

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére  

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket;  

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;  

tudjon kódolni algoritmusokat;  

legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.  

A tanuló az infokommunikáció témakör végére  

legyen képes megkeresni a kívánt információt;  

legyen képes az információ értékelésére;  

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.  

A tanuló az információs társadalom témakör végére  

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;  
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ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;  

ismerjen megbízható információforrásokat;  

legyen képes értékelni az információ hitelességét.  

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére  

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat találni konkrét 

tantárgyi feladataihoz;  

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, szövegalkotás).  

8. évfolyam  

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére  

ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen képes tenni a 

függőség kialakulása ellen;  

ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit;  

önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és 

szoftvereszközök kiválasztására és használatára.  

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére  

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni;  

tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni;  

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;  

tudjon bemutatót készíteni.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére  

lássa át a problémamegoldás folyamatát;  

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;  

ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat;  

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján.  

A tanuló az infokommunikáció témakör végére  

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;  

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait.  

A tanuló az információs társadalom témakör végére  

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;  

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit;  

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit;  

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;  

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.  

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére  

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban;  

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani.  

9. évfolyam  

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 

ismerje az ergonómia alapjait. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű számításokat elvégezni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel információt nyerni. A nyert 

adatokat tudja esztétikus, használható formába rendezni. 

10. évfolyam  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 
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legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy internetes eszközökkel 

publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technológiákat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az információs problémamegoldás 

folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan alkalmazni, legyen képes azt 

értékelni, tudatosan fejleszteni. 

 

11. évfolyam  

Gyakorlati  

Szövegszerkesztés  

Több oldalas feladat elkészítése. (középszintű érettségi feladatsorból) 

Táblázatkezelés  

Összetett táblázat elkészítése (középszintű érettségi feladatsorból)  

Adatbázis kezelés  

Többtáblás adatkezelő feladat (középszintű érettségi feladatsorból) 

Prezentáció  

Több diát tartalmazó prezentáció készítése 

12. évfolyam  

Gyakorlati  

Táblázatkezelés  

Összetett táblázat elkészítése (középszintű érettségi feladatsorból)  

Adatbázis kezelés  

Többtáblás adatkezelő feladat (középszintű érettségi feladatsorból)  

Szövegszerkesztés  

Több oldalas feladat elkészítése. (középszintű érettségi feladatsorból)  

Weblapszerkesztés  

Több oldalas feladat elkészítése. (középszintű érettségi feladatsorból) 
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Kémia osztályozó- és javító vizsga követelmények 
 

7. osztály 
Tankönyv: Mozaik Kiadó Kémia 7. Kémiai alapismeretek 

 

 Tétel címe Ismeretek, fogalmak 

1. A kémia tárgya, jelentősége vegyipar, szerves, szervetlen anyag 

2. A kísérletezés célja természettudomány kísérlet, kísérleti szabályok 

3. Laboratóriumi edények és eszközök üvegből, porcelánból, fából, fémből készült edények, 

eszközök neve, rajza, helyes használata 

4. Az anyagok és tulajdonságaik érzékszervekkel, méréssel megállapítható fizikai 

tulajdonságok; kölcsönhatással megállapítható kémiai és 

biológiai tulajdonságok  

5. Gázok, folyadékok, szilárd anyagok gázok, folyadékok, szilárd anyagok részecskéinek 

„rendezettsége” 

6. A halmazállapot-változásokat 

kísérő energiaváltozások 

endoterm, exoterm változás, szublimáció 

7. Az anyagok változásai fizikai változás, kémiai reakció, biológiai változás 

8. A levegő összetétele a levegő összetétele a levegő összetett anyag, keverék, 

üvegházhatás 

9. A levegőszennyezés természetes és mesterséges szennyezés, ózonpajzs, szmog 

10. Az égés a lassú és a gyors égés kísérő jelenségei, oxid, oxidáció, 

öngyulladás 

11. A tűzgyújtás és a tűzoltás a tűzoltás kémiai alapja, gyakorlati megvalósítása 

12. Energiaforrások nem megújuló és megújuló energiaforrások fajtái, 

energiamegmaradás törvénye 

13. Az ásványi szenek tőzeg, lignit, barnaszén, feketeszén, antracit, a szén 

körforgása 

14. A mesterséges szenek száraz lepárlás; koksz, korom, aktív szén; adszorpció, 

adszorpcióképesség, adszorbens  

15. A földgáz és a kőolaj szénhidrogéntelep; kőolaj-finomító; benzin, petróleum, 

gázolaj, pakura, aszfalt 

16. A megújuló energiaforrások napenergia, geotermikus energia, szélenergia, vízenergia, a 

biomassza, mint energiaforrás   

17. Táplálékaink, mint energiaforrások 

és szervezetünk építőanyagai 

alapvető tápanyagok: fehérjék, zsírok, olajok, szénhidrátok 

18. A víz vízbontás, hidrogén, egyszerű anyag, elem bomlása; a víz 

vegyület 

19. A víz a környezetünkben a víz keménysége, kemény és lágy víz, vízlágyítás, vízkő; 

kémiailag tiszta víz, desztillált víz, víz a háztartásban 

természetes vizek: „sós víz”, „édesvíz”, áványvíz, termálvíz, 

szennyvizek, természetes és mesterséges vízszennyező 

források 

20. Az oldatok oldószer, oldott anyag, oldhatóság, telítetlen, telített, 

túltelített oldatok 

21. Az oldatok töménysége híg és tömény oldat hígítása, töményítés, tömegszázalékos 

oldatok, térfogat-százalékos oldatok, számítási feladatok  
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 Tétel címe Ismeretek, fogalmak 

22. A vizes oldatok kémhatása savas, semleges, lúgos kémhatás, savak, bázisok, pH, 

lakmusz-, fenolftalein-, univerzál-indikátor közömbösítés, 
semlegesítés 

23. Az anyagok csoportosítása egyszerű anyagok, elemek (fémek, nemfém-ek, átmeneti 

elemek) összetett anyagok, vegyületek, keverékek (elegyek, 

oldatok) 

24. Keverékek szétválasztása 
alkotórészeikre 

ülepítés, szűrés, bepárlás, desztillálás, kristályosítás, 
cseppfolyósítás 

25. Az atomok és az elemek az atom elnevezése, az elem fogalmának bővítése, vegyjelek 

26.  Az anyagmennyiség mól, relatív atomtömeg, moláris tömeg, a vegyjel mennyiségi 

jelentései 

27. Az atom felépítése elemi részecskék (proton, neutron, elektron) töltése, tömege, 

helye az atomban; atommag, elektronfelhő, rendszám, 

tömegszám, izotópok 

28. Az elektronfelhő szerkezete elektronhéj, energiaminimum elve, atomtörzs, 

vegyértékelektron 

29. Az atomszerkezet és a periódusos 

rendszer 
periódus, csoport (fő-, és mellékcsoport), nemesgázszerkezet 

30. A kémiai kötés. Ionok képződése 

atomokból 

elsőrendű, másodrendű kötések, ion, kation, anion, 

töltésszám, elektronleadás: oxidáció elektronfelvétel: 

redukció, redoxireakció  

31. Ionkötés, ionvegyületek ionvegyület, ionkötés, ionrács, ionképlet 

32. A fémes kötés fémes kötés 

33. Kovalens kötés. Elemek molekulái molekula, kovalens kötés, kötő-, és nemkötő e– pár, 

kétszeres, háromszoros kötés, összegképlet, szerkezeti 

képlet: hidrogén-, klór-, oxigén-, nitrogén molekula 

szerkezete 

34. Vegyületek molekulái elektronvonzó képesség, apoláris, poláris, kovalens kötés és 

molekula (dipólusmolekula, vegyületmolekula), víz-, 

hidrogén-klorid-, szén-dioxid-, metán- és ammónia molekula 

szerkezete 

35. Anyagi halmazok, halmazállapotok állapothatározók, kristályrács típusok: atomrács, 

molekularács, fémes kötés, fémrács, ionrács 

36. A kémiai reakció tömegmegmaradás törvénye, kémiai egyenletek rendezése 

37. Számítások a kémiai egyenlet 

alapján 

 

 
 
 
 
 

8. osztály 
Tankönyv: Mozaik Kiadó Kémia 8. Szervetlen kémia 

 Tétel Ismeretek, fogalmak 

1. Az elemek általános jellemzése Fémek, félfémek, nemfémes elemek fizikai tulajdonságai, 
helyük a periódusos rendszerben. 

2. A nemesgázok A nemesgázok tulajdonságai, kémiai viselkedésük, atomos 
szerkezetük, előfordulásuk, felhasználásuk. Bródy Imre 
(kriptonizzó)  
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 Tétel Ismeretek, fogalmak 

3. A hidrogén A hidrogén reakciója oxigénnel, klórral (durranógáz, 
klórdurranógáz), redukáló hatása, ipari előállítása, 
felhasználása. 

4. A VII. főcsoport fontosabb elemei és 
vegyületeik. 
A klór 

A halogének, a klór és a jód tulajdonságai, felhasználása. 

Semmelweis Ignác, az „anyák megmentője”. 
A halogének szerepe az élő szervezetben. 

5. A hidrogén-klorid A hidrogén-klorid és a sósav keletkezése, tulajdonságai. 
A sósav sói a kloridok. A háztartásban használt 
klórvegyületek. 

6. A VI. főcsoport elemei és 
vegyületeik. Az oxigén 

Az oxigéncsoport. 
Az oxigén előfordulása (elemi állapotban és vegyületekben), 
tulajdonságai, kinyerése, felhasználása. Az oxigén körforgása  

7. Az ózon. Az allotrópia. 
Az ózon tulajdonságai, keletkezése, bomlása. 
A talajközeli ózon, az ózonpajzs.  

8. A víz A vízmolekula alakja, polaritása, hidrogénkötés, másodrendű 
kötés. 

9. Vizes oldatok kémhatása A hidrogénion, az oxóniumion, összetett ion, protonátmenettel 
járó reakció, sav, bázis (sav-bázis reakció), hidroxidion, 
amfotéria, a savas, lúgos, semleges kémhatás oka. 

10. A hidrogén-peroxid A hidrogén-peroxid tulajdonságai, katalizátor. 

11. A kén A kén tulajdonságai, kénmolekula, molekularács, amorf kén, 
szulfidok. 

12. Fontosabb kénvegyületek A kén-dioxid, kénessav, kén-trioxid, kénsav keletkezése, 

tulajdonságaik, szulfátion, a kénsav reakciói fémekkel, só 

(savmaradékion). A kén-hidrogén. 

13. Az V. főcsoport elemei és vegyületeik A nitrogéncsoport. A nitrogén tulajdonságai. 

14. Fontosabb nitrogénvegyületek. 

Az ammónia 

Az ammónia tulajdonságai, előállítása.  

Ammóniumion, ammónium-klorid. 

15. A salétromsav A salétromsav tulajdonságai, nitrátion, választóvíz, királyvíz, 

nitrogén- monoxid, nitrogén-dioxid, nitrátok, ammónium-

nitrát, pétisó. A salétromsav gyártása. A nitrátok. 

16. A foszfor és fontosabb vegyületei A fehér- és vörösfoszfor, foszformolekula, foszfor-oxid, 

foszforsav, foszfátok, szuperfoszfát, trisó.  

Műtrágyák. A foszfor körforgása  

17. A IV. főcsoport elemei és 

vegyületeik.  

A szén 

A széncsoport. 

A gyémánt és a grafit tulajdonságainak szerkezeti 

magyarázata, atomrács (térhálós, réteges), delokalizált 

elektronok, fullerének. A szén körforgása. 

18. Fontosabb szénvegyületek, a szén-

dioxid 

A szén-dioxid keletkezése, tulajdonságai, előállítása, 

tulajdonságai.   

19. Fontosabb szénvegyületek, a szén-
monoxid és a szénsav 

A szén-monoxid keletkezése, tulajdonságai. A szén-monoxid 
mérgező hatásának „mechanizmusa”. Szénsav, karbonátion, a 
szénsav sói: karbonátok, kalcium-karbonát. 

20. A szilícium és vegyületei A szilícium, a szilícium-dioxid (kvarc), szilikátok. 

21. A fémek általános jellemzése A fémek fizikai tulajdonságai: fémes kötés, fémrács, 

könnyűfémek, nehézfémek, ötvözetek, ötvözettípusok, 

amalgámok. 
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 Tétel Ismeretek, fogalmak 

22. A fémek kémiai tulajdonságai A fémek reakciói: oxigénnel, vízzel, savakkal (passziválódás), 

fémionokkal, fémek redukálósora, a redukálósor alkalmazása 

23. A fémek korróziója, a 

korrózióvédelem. 

A korrózió, az oxidréteg szerkezete (laza, összefüggő). 

Korrózióvédelem: aktív, passzív felületvédelem, korrózióálló 

ötvözet. 

24. Az I. főcsoport elemei és vegyületeik. 

Az alkálifémek 

Az alkálifémek fizikai és kémiai tulajdonságai. Az 

alkálifémek lángfestése. 

A nátrium- és a káliumvegyületek szerepe az élő 

szervezetekben. 

25. Az alkálifémek fontosabb vegyületei A nátrium-klorid, a nátrium-karbonát, a nátrium-hidroxid 

tulajdonságai, jelentősége. Néhány nátrium- és 

káliumvegyület neve, tulajdonsága és felhasználása. 

26. A II. főcsoport elemei és vegyületeik. 

Az alkáliföldfémek 

Az alkáliföldfémek tulajdonságai. A kalcium- és 

magnéziumvegyületek szerepe az élő szervezetben. 

27. Az alkáliföldfémek fontosabb 

vegyületei 
A kalcium-karbonát, a „mészégetés”, a kalcium-oxid, a 

kalcium-hidroxid, a habarcs, a mészoltás, a gipsz. Néhány 

kalcium- és magnéziumvegyület neve, tulajdonsága, 

felhasználása. 

28. A természetes vizek keménysége A víz keménysége (változó, állandó, összes keménység). 
A kalcium- és magnézium-hidrogén-karbonát, vízkő, 
vízlágyítás (desztillálással, vegyszerekkel, ioncseréléssel). 

29. A III. főcsoport eleme az alumínium Az alumínium fizikai és kémiai tulajdonságai, amfoter jellege. 

30. Az alumínium előállítása Érc, kohászat. 

Bauxit, timföld, timföldgyártás, a timföld elektrolízise, 

alumíniumkohó. 

31. Az óncsoport Az ón és az ólom tulajdonságai. Az ólomvegyületek hatása az 

élő szervezetekre 

32. A vascsoport elemei. A vas A vas tulajdonságai. A vas élettani jelentősége 

33. A vas- és acélgyártás Vasércek, a vasgyártás anyagai, a nagyolvasztó működése, az 

acélgyártás (az LD-konverteres eljárás lényege). 

34. A rézcsoport elemei. A réz A réz tulajdonságai, patina, fontos rézötvözetek: sárgaréz, 

bronz. A réz élettani jelentősége. 

35. Az ezüst és az arany Az ezüst és az arany tulajdonságai, jelentősége. A 

fényképezés kémiai alapjai.  

36. A cinkcsoport elemei A cink, a kadmium és a higany tulajdonságai. 

 
 

9. osztály 
Tankönyv: Mozaik Kiadó Kémia 9. Általános kémia 

 Tétel Ismeretek, fogalmak 

1. Atommodellek Démokritosz, Dalton, Thomson, Rutherford és Bohr 
atomképe, Heisenberg és Schrödinger atommodellje 

2. Az atom felépítése elemi részecskék (p
+
, e

–
, n

0
) és jellemzőik, rendszám, 

tömegszám és neutronszám összefüggése, relatív atomtömeg 

3. A radioaktivitás és jelentősége radioaktivitás, Curie házaspár, sugárzások típusai 

4. Radioaktív izotópok a gyakorlatban Hevesy György, nyomjelző izotópok, 
14

C 
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 Tétel Ismeretek, fogalmak 

5. Az atomenergia láncreakció, maghasadás, magfúzió, atomerőmű, atombomba 

6. Az elektronburok szerkezete tartózkodási valószínűség, atompálya, pályaenergia, 
elektronhéj, alhéj, gerjesztett állapot, kvantumszámok, Pauli-
elv, Hund-szabály, vegyértékelektron, atomtörzs a 
kvantumszámok kapcsolata és lehetséges értékeik,  

7. Az elektronhéjak kiépülése periódus, fő- és mellékcsoport, nemesgázszerkezet 

8. Az elsőrendű kötések. A fémes kötés elsőrendű kötések és az elektronegativitás kapcsolata, 
delokalizált elektronok 

9. A kovalens kötés kötő és nemkötő elektronpár, σ- és π-kötés, molekulapálya, 
kötési energia, kötéshossz, kötésszög, datív kötés, vegyérték 

10. A molekulák térbeli alakja,  a 
kovalens kötés és a molekulák 
polaritása 

apoláris és poláris kötés, ill. molekula, központi atom, a 
molekulák téralkatát meghatározó főbb tényezők, ligandum 

11. Ionok képződése atomokból, az 
ionkötés 

alapállapotú és gerjesztett atom, ionizációs energia, 
elektronaffinitás, rácsenergia, összetett ionok delokalizált 
kötései 

12. A másodrendű kötések diszperziós és dipólus-dipólus kölcsönhatás, hidrogénkötés 
és kialakulásának feltételei, fontossága  

13. Anyagi halmazok, halmazállapotok. 
A gázok. Avogadro törvénye 

anyagi halmaz, állapothatározók, Avogadro-törvény; moláris 
térfogat és értéke normál- és standardállapotban. Számítási 
feladatok az Avogadro-törvény alkalmazásával 

14. A folyadékok és az oldatok folyadékkristály, oldat és összetevői, oldhatóság, hígítás és 
töményítés 

15. Az oldódás oldáshő, dinamikus egyensúly, hidratáció, hidratációs 
energia 

16. Az oldatok töménységének 
megadása 

tömeg-, térfogat- és anyagmennyiség-százalék, 
anyagmennyiség-koncentráció, tömegkoncentráció  

17. A szilárd anyagok. 
Kristályrácstípusok. Az atom- és a 
fémrács. A molekula- és az ionrács 

kristályos és amorf anyag, lapon és térben középpontos 
kockarács, hatszöges rács, könnyű- és nehézfémek, 
molekula- és ionrácsos anyagok általános jellemzői 

18. Kolloidkémiai alapfogalmak. 
Kolloidok és heterogén rendszerek 

kolloid fogalma, tulajdonságai, emulzió, szuszpenzió, 
szmog, szol, köd, felhő, hab, gél,  

19. A kémiai átalakulások fizikai változás és kémiai reakció 

20. Kémiai számítások (sztöchiometria) részecskeszám, tömeg és térfogat számítása moláris 
mennyiségek ismeretében 

21. A kémiai reakciók energiaváltozásai 
(reakcióhő) 

termokémia, reakcióhő, Hess-tétel, képződéshők és 
kapcsolatuk a reakció-hővel.  Feladatok a termokémia 
köréből.  

22. A kémiai reakciók feltételei homogén és heterogén reakciók, aktivált komplexum, 
aktiválási energia 

23. A reakció sebessége és 
befolyásolása 

reakciósebesség és értékét befolyásoló tényező (c, T, 
katalizátor, anyagi minőség) 

24. A kémiai folyamatok iránya, 
egyensúlyi reakció 

egyirányú és megfordítható reakciók, a kémiai egyensúly, 
tömeghatás törvénye, egyensúlyi állandó 

25. Az egyensúlyi állapot befolyásolása a kémiai egyensúlyt befolyásoló külső hatások (T, c, p), Le 
Chatelier-Braun-elv 

26. Protonátmenettel járó reakciók protolítikus reakciók, sav-bázis fogalom Brönsted szerint, 
sav-bázis párok, savi állandó, bázisállandó, erős, ill. gyenge 
savak és bázisok 
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 Tétel Ismeretek, fogalmak 

27. A víz disszociációja, a kémhatás autoprotolízis, vízionszorzat, kémhatás, pH. A pH jelentősége 
az élő szervezetekben. Indikátorok 

28. A közömbösítés közömbösítés és semlegesítés, hidrolízis 

29. Elektronátmenettel járó reakciók oxidáció, redukció, oxidáló- és redukálószer 

30. Oxidációs állapot és az oxidációs 
szám 

oxidációs szám és megállapítása, redoxi folyamat 

31. A redoxireakciók mint 
oxidációsszám-változással járó 
reakciók 

redoxireakciók egyenleteinek rendezése az oxidációsszám-
változások alapján 

32. Galvánelemek Daniell-elem, elektród, elektrolit, katód, anód, 
elektromotoros erő, savas akkumulátor, szárazelemek, 

33. Elektródpotenciál elektródpotenciál, standard hidrogénelektród, standard 
potenciál, EME számítása 

34. A redoxireakciók irányának 
meghatározása 

tapasztalati szabály, halogének egymással való reakciója, 
fémek savakkal és vízzel való reakciója 

35. A korrózió a vas korróziójának értelmezése, korrózió elleni védekezés 
fajtái 

36. Az elektrolízis elektrolízis, anód- és katódfolyamatok (CuCl2- és Na2SO4-
oldat esetén) 

37. Az elektrolízis mennyiségi törvényei Faraday-törvények, elektrokémiai egyenérték, Faraday-
állandó, számítási feladatok 

38. Az elektrolízis alkalmazásai galvanizálás, elektrokohászat, fémek tisztítása, vegyipari 
alapanyagok előállítása 

 
 

9. osztály NAT 2012 
Tankönyv: Mozaik Kiadó Kémia 9. Általános és szervetlen kémia 

 Tétel Ismeretek, fogalmak 

1. Az atommodellek Démokritosz, Dalton, J. J. Thomson, Rutherford és Bohr 
atomképe, Heisenberg és Schrödinger atommodellje 

2. Az atom felépítése elemi részecskék (p
+
, e

–
, n

0
) és jellemzőik, rendszám, 

tömegszám, relatív és moláris atomtömeg 

3. A radioaktivitás és jelentősége radioaktivitás, Curie házaspár, sugárzások típusai, Hevesy 
György, nyomjelző izotópok, 

14
C 

4. Az elektronburok szerkezete elektronhéj, alap- és gerjesztett állapot, vegyértékelektron, 
atomtörzs, párosított és párosítatlan elektronok, tartózkodási 
valószínűség, atompálya, pályaenergia, alhéj, a 
kvantumszámok és lehetséges értékeik 

5. Az atomszerkezet és a periódusos 
rendszer 

periódusos rendszer (Mengyelejev), csoport, periódus, 
elektronegativitás, nemesgáz-elektronszerkezet, 
mellékcsoport, mező 

6. Halmazok anyagi halmaz, elsőrendű kötések és az elektronegativitás 
kapcsolata, másodrendű kötések és a fizikai tulajdonságok 
kapcsolata 

7. Ionos kötés és ionrács ionos kötés, ionrács, rácsenergia, egyszerű ion, kation és 
anion, ionvegyületek képletének felírása, ionizációs energia, 
elektronaffinitás 

8. A fémes kötés és a fémrács delokalizált elektronok, fémes kötés, fémrács és típusai, 
könnyű- és nehézfémek 
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9. A kovalens kötés kötő és nemkötő elektronpár, molekulapálya, kötési energia, 
kötéshossz, kötésszög, összeg- és szerkezeti képlet, szigma- 
és pi-kötés, datív kötés, vegyérték 

10. A molekulák térbeli alakja, kötés- és 
molekulapolaritás 

apoláris és poláris kötés, ill. molekula, központi atom, a 
molekulák téralkatát meghatározó főbb tényezők 

11. A másodrendű kötések diszperziós és dipólus-dipólus kölcsönhatás, hidrogénkötés 
és kialakulásának feltételei, a hidrogénkötések fontossága 

12. Az atomrács. 
A molekularács 

atomrács, molekularács, hasonló a hasonlóban oldódik jól 

13. Az összetett ionok összetett ionok képződése, töltése és térszerkezete, összetett 
ionok delokalizált kötései 

14. Anyagi rendszerek és 
csoportosításuk. Halmazállapotok 

anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, 
nyitott és zárt rendszer, kémiailag tiszta anyag, keverék, 
halmazállapotok, állapothatározók 

15. Gázok és gázelegyek Avogadro-törvény, moláris térfogat, normál és standard 
állapot, diffúzió, ideális (tökéletes) gáz, abszolút és relatív 
sűrűség, gázelegyek összetételének megadása (φA%, xA%) 

16. A folyadékok. Az oldatok folyadék, forráspont és nyomásfüggése, oldat és összetevői, 
oldhatóság, oldhatósági görbék, túltelített, telített, és 
telítetlen oldat, hígítás és töményítés 

17. Az oldódás oldódás és kristályképződés, oldáshő, dinamikus egyensúly, 
hidratáció, hidratációs energia 

18. Az oldatok töménységének 
megadása 

tömeg- és térfogatszázalék, anyagmennyiség-koncentráció, 
ozmózis, anyagmennyiség-százalék, tömegkoncentráció 

19. A szilárd anyagok. A halmazállapot-
változások 

kristályos és amorf anyag, halmazállapot-változások 

20. Kolloidkémiai alapfogalmak. 
Kolloidok és heterogén rendszerek 

kolloid, emulzió, szuszpenzió, szmog, szol, köd, felhő, hab, 
gél, adszorpció, nanotechnológia 

21. A kémiai reakciók és feltételeik fizikai változás és kémiai reakció, egyesülés, bomlás, 
aktivált komplexum, aktiválási energia, homogén és 
heterogén reakciók 

22. A kémiai egyenlet (sztöchiometria) megmaradási törvények, sztöchiometria, részecskeszám, 
tömeg és térfogat számítása moláris mennyiségek 
ismeretében 

23. A kémiai reakciók energia-viszonyai termokémia, reakcióhő, Hess-tétel, képződéshők és 
kapcsolatuk a reakcióhővel, a kémiai reakciók hajtóereje 

24. A reakciósebesség és befolyásolása reakciósebesség és értékét befolyásoló tényező (c, T, 
katalizátor, anyagi minőség) 

25. A kémiai egyensúly egyirányú és megfordítható reakciók, a dinamikus kémiai 
egyensúly, tömeghatás törvénye, egyensúlyi állandó 

26. A kémiai egyensúly befolyásolása disszociáció, a kémiai egyensúlyt befolyásoló külső hatások 
(T, c, p), Le Chatelier-Braun-elv 

27. Sav-bázis reakciók protolítikus reakciók; sav-bázis fogalom Brönsted szerint; 
sav-bázis párok; savi állandó; erős, ill. gyenge savak és 
bázisok 

28. A víz disszociációja, a kémhatás autoprotolízis, vízionszorzat, kémhatás, pH 

29. A közömbösítés közömbösítés és semlegesítés, hidrolízis, sóoldatok pH-ja 

30. Oxidáció és redukció oxidáció, redukció, oxidáló- és redukálószer 

31. Az oxidációs szám és kiszámítása oxidációs szám és megállapítása, redoxifolyamat 
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32. Oxidációsszám-változás a 
redoxireakciókban 

redoxireakciók egyenleteinek rendezése az oxidációsszám-
változások alapján 

33. Galvánelemek Daniell-elem, elektród, elektrolit, katód, anód, 
elektromotoros erő, savas akkumulátor, szárazelemek 

34. Elektródpotenciál elektródpotenciál, standard hidrogénelektród, standard 
potenciál, EME számítása 

35. A redoxireakciók iránya tapasztalati szabály, fémek és fémionokat tartalmazó oldatok 
közötti reakciók irányának meghatározása, redukálóképesség 
(oxidálási hajlam), halogének egymással való reakciója, 
fémek savakkal és vízzel való reakciója a víz oxidációjához 
és redukciójához tartozó standard potenciálok 

36. Az elektrolízis elektrolízis, anód- és katódfolyamatok (oldat és olvadék 
elektrolízise), Faraday törvényei 

37. Az elektrolízis alkalmazásai fémek tisztítása, galvanizálás 

38. A szervetlen kémia tárgya elemek csoportosítása és gyakorisága 

39. Nemesgázok nemesgázszerkezet (Bródy Imre), fizikai tulajdonságok, 
reakciókészség, előfordulás, felhasználás 

40. A hidrogén kétatomos, apoláris molekulák; alacsony forráspont; kis 
sűrűség; nagy diffúzió sebesség; előállítás; oxidációs száma; 
jó redukáló szer 

41. A halogének stabilis oxidációs számuk; oxidáló, mérgező hatásuk, 
halmazállapotuk és EN-uk változása a csoportban; 
kétatomos, apoláris molekulák; vízoldhatóságuk; reakciójuk 
vízzel, fémekkel, hidrogénnel és más halogenidekkel; 
előfordulás, előállítás, felhasználás, keményítő kimutatása; 
bróm kioldása brómos vízből; Semmelweis Ignác 

42. A hidrogén-klorid és a nátrium-
klorid 

szerkezetük; fizikai tulajdonságaik; előfordulásuk; 
felhasználásuk; HCl reakciója fémekkel és előállítása, 
információk a konyhasóról; útsózás 

43. Az oxigén molekulaszerkezet; stabilis oxidációs száma; fizikai 
tulajdonságai; reakciói elemekkel; előállítása és 
felhasználása 

44. Az ózon molekulaszerkezet; bomlékony; oxidálószer; mérgező gáz; 
hasznossága és károssága; előállítása és felhasználása 

45. Az oxigén hidrogénnel alkotott 
vegyületei 

a víz molekulaszerkezete, fizikai tulajdonságai, redoxi- és 
sav-bázis reakciókban betöltött szerepe ásványvizek, 
gyógyvizek, víztisztítás, a hidrogén-peroxid bomlékony, 
oxidáló- és redukálószer is lehet, felhasználása 

46. A kén összehasonlítása az oxigénnel, fizikai tulajdonságai, égése, 
reakciója cinkkel és vassal, olvadásakor bekövetkező 
változások, előfordulása és felhasználása 

47. A hidrogén-szulfid (kén-hidrogén) 
és sói 

hidrogén-szulfid összehasonlítása a vízzel, előállítása, fizikai 
tulajdonságai, redukálószer, előfordulása, gyenge sav, a kén 
oxidációs száma, sói a szulfidok 

48. A kén legfontosabb oxigéntartalmú 
vegyületei 

a kén oxidációs száma a vegyületekben; a kén-dioxid 
mérgező, redukálószer, vízzel való reakciója; kénessav sói a 
szulfitok; kén-trioxid előállítása, reakciója vízzel; kénsav 
oxidáló hatása, sói a szulfátok, reagens, a kénsav gyártása, 
akkumulátorsav 
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49. A nitrogén és az ammónia a nitrogén molekulaszerkezete, reakciókészsége, 
vízoldhatósága; az ammónia molekulaszerkezete, fizikai 
tulajdonságai, gyenge bázis, reakciója savakkal, 
előfordulása, előállítása és felhasználása, a nitrogén 
körforgása a természetben 

50. A nitrogén oxidjai a NO és a NO2 reakciókészsége, a NO reakciója oxigénnel, a 
NO2 reakciója vízzel, a N2O bódító hatása, felhasználásuk 

51. Nitrogéntartalmú oxosavak és sóik a nitrogén oxidációs száma az oxosavak-ban; a 
salétromossav oxidáló- és redukálószer, bomlékony, sói a 
nitritek; a salétromsav oxidálószer, sói a nitrátok, reakciója 
lúgokkal, a salétromsav reakciója rézzel, a pétisó gyártása, 
a vizek nitrát- és nitrittartalma 

52. A foszfor és fontosabb vegyületei a fehér- és a vörösfoszfor szerkezete, tulajdonságai, égésük; 
a difoszfor-pentaoxid reakciója vízzel; a foszforsav sói a 
foszfátok; a foszfátok felhasználása; foszforvegyületek a 
fogakban és a csontokban, a foszfor körforgása a 
természetben; Irinyi János; 

 
 

10. osztály 
Tankönyv: Mozaik Kiadó kémia 10. Szerves kémia 

 Tétel Ismeretek, fogalmak 

1. A szerves kémia kialakulása, tárgya organogén elemek, szervetlen és szerves anyag, 
szénvegyületek kémiája 

2. A szénatom különleges 
tulajdonságai, a szénvegyületek nagy 
száma 

heteroatom 

3. A szénvegyületek csoportosítása szénhidrogének, heteroatomos szénvegyületek, telített és 
telítetlen, ill. nyílt és zárt láncú szénvegyületek; normális és 
elágazó szénlánc, konstitúció, konstitúciós képlet 

4. A szénvegyületek kémiai analízise mennyiségi és minőségi kémiai analízis; szén-, hidrogén-, 
oxigén-, és nitrogéntartalom kimutatása 

5. A szénhidrogének összetétele és 
csoportosítása 

alkán, paraffin, alkén, olefin, alkin, ciklo-, aromás 
szénhidrogén, arén 

6. A metán gyök, szintézisgáz, szubsztitúció, hőbontás, metil-, metilén-, 
és metin-gyök, IUPAC-nevezéktan 

7. Egyéb telített szénhidrogének csoport és alkilcsoport, homológsor, alkánok elnevezése, 
szénatomok rendűsége 

8. Az izoméria izomer, konstitúciós izomer, konformáció, nyitott és fedő 
állás 

9. A telített szénhidrogének fizikai és 
kémiai tulajdonságai 

krakkolás, alkánok tökéletes égése, normális és elágazó láncú 
izomerek olvadás- és forráspontja 

10. A földgáz és a kőolaj keletkezés, összetétel, PB-gáz, frakcionált desztilláció és 
kondenzáció, párlási frakciók, azok tulajdonságai és 
felhasználása, oktánszám, petrolkémia 

11. Az etén (etilén) etén, polietilén, addíciók, polimerizáció 

12. Egyéb alkének (olefinek) alkének elnevezése, polipropilén, poliizobutilén, geometriai 
izoméria (cisz/transz), Markovnyikov-szabály 

13. Több kettős kötést tartalmazó 
szénhidrogének. A butadién és az 
izoprén 

diének (kumulált, izolált, konjugált), triének, poliének, 
butadién, izoprén, 1,2- és 1,4-addíció, természetes poli-
olefinek 

14. A kaucsuk és a gumi kaucsuk, latex, vulkanizálás, lágygumi és ebonit, műkaucsuk, 
műgumi 

15. Az alkinek. Az acetilén alkin, acetilén tulajdonságai, reakciói,disszu gáz, PVC, 
karbidok, vinil-csoport 

16. A benzol aromás jelző, delokalizált π-elektronszextett, szubsztitúciós 
reakciók 
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17. Egyéb aromás szénhidrogének toluol, xilol (,orto-, meta-, para-helyzet) etilbenzol, sztirol, 
naftalin 

18. Halogéntartalmú szénvegyületek alkil-halogenidek fizikai tulajdonságai és előállításuk 

19. A halogéntartalmú szénvegyületek 
reakciói 

elimináció, Zajcev-szabály, alkének előállítása alkoholokból 
eliminációval 

20. Gyakorlati szempontból fontos 
halogénezett szénhidrogének 

kloroform, freon-12, szén-tetraklorid, etil-klorid, vinil-klorid, 
triklór-etilén, tetrafuor-etilén, DDT, HCH, globol 

21. Oxigéntartalmú szénvegyületek. Egy 
oxigénatomos funkciós csoportok 

hidroxil-, éter-, oxocsoport; éterek, hidroxi- és 
oxovegyületek; alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek, 
ketonok 

22. Az alkoholok alkanol, elnevezés, értékűség, rendűség 

23. Az etanol (etil-alkohol) etanol tulajdonságai, nátrium-etanolát keletkezése, égése, 
vizes oldatának kémhatása 

24. Egyéb gyakorlatilag fontos 
alkoholok 

metanol, glikol, glicerin, glicerin-trinitrát 

25. A fenolok fenol fizikai tulajdonságai és savassága, nátrium-fenolát 
keletkezése 

26. Az éterek, éterképződés elnevezés, molekulaszerkezet, szimmetrikus éterek 
előállítása, vegyes éterek előállítása, 

27. A dietil-éter („éter”) dietil-éter fizikai tulajdonságai és égése 

28. Az aldehidek formilcsoport, alkanal, elnevezés, benzaldehid, elsőrendű 
alkoholok oxidációja 

29. Fontosabb aldehidek formaldehid, acetaldehid, ezüsttükörpróba, Fehling-reakció 

30. A ketonok karbonilcsoport, alkanon, elnevezés, másodrendű alkoholok 
oxidációja, ketonok erélyes oxidációja, aceton 

31. A karbonsavak karbonsav, karboxilcsoport, összetett funkciós csoport, 
alkánsav, elnevezés, zsírsav, alkanoátion, karboxilátion 
delokalizált elektronrendszere, dimerizáció 

32. Fontosabb alkánsavak hangyasav, formiátion, ezüsttükörpróba, ecetsav, acetátion, 
propionsav, vajsav, valeriánsav, palmitinsav, sztearinsav, 
szappanok 

33. Egyéb fontos karbonsavak akrilsav, olajsav, benzoesav, oxálsav, borostyánkősav, 
adipinsav, nejlon, metakrilsav, plexi, linolsav, linolénsav, 
maleinsav, fumársav, egyéb funkciós csoportot is tartalmazó 
karbonsavak: tejsav, piroszőlősav, citromsav, borkősav, 
szalicilsav 

34. Az észterek észter, karbonsavészter, az észterképződés mint egyensúlyi 
folyamat, észtercsoport, szervetlensav-észter, alkil-alkanoát, 
etil-acetát hidrolízise, elszappanosítás 

35. Kis és nagy szénatom-számú 
észterek 

gyümölcsészterek, telítetlen észterek, viaszok, ásványi savak 
észterei 

36. Gliceridek (zsírok és olajok) trigliceridek, zsírok, olajok, „zsírkeményítés”, margarin 

37. Mosószerek zsírok és olajok lúgos hidrolízise, hidrofób, hidrofil, mono-
molekuláris hártya, micella, hab, nátron- és káliszappan, 
háziszappan, szintetikus mosószerek, felületaktív anyagok  

38. Az aminok aminok, aminocsoport, iminocsoport, rendűség, elnevezés, 
alkil- és aril-aminok bázisossága, sóképzés 

39. Nitrogéntartalmú heterociklusok piridin, pirimidin, pirrol, imidazol, purin, fizikai 
tulajdonságai, sav-bázis jellegük, a piridin és a pirrol 
szubsztitúciós készsége, alkaloidok 

40. Az amidok amidok, amidcsoport, elnevezés, alkánamid, rendűség, 
előállítás, oxigén-bázisok, savasságuk, karbamid 

41. A szénhidrátok szénhidrát, szacharid, mono-, di-, és poliszacharidok, 
aldózok, ketózok 
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42. A szőlőcukor glükóz, aldohexóz, glikozidos hidroxilcsoport, axiális és 
ekvatoriális helyzet, D- és L-sorozat, térizomerek és a királis 
szénatomok számának kapcsolata, α- és ß-helyzet, 
fotoszintézis 

43. Fontosabb monoszacharidok aldotriózok, ribóz, 2-dezoxi-ribóz, gyümölcscukor, 
izomerizáció 

44. A diszacharidok glikozidkötés, maltóz, cellobióz, szacharóz, laktóz, 
cukorgyártás, redukáló hatás 

45. A poliszacharidok cellulóz, rostok, papír, keményítő, amilopektin, amilóz, 
hélixkonformáció, jóddal való reakció, a kék színreakció 
magyarázata 

46. Az aminosavak aminosav, α-aminosav, aminoecetsav, ikerionos szerkezet, 
sav-bázis jelleg, amfotéria, fehérjeeredetű aminosavak 
csoportosítása 

47. A fehérjék konstitúciója peptidkötés, di- és polipeptid, poliglicin, polipeptidlánc, 
amino- és karboxil-láncvég, elsődleges szerkezet, Sanger, 
sorrendi lehetőségek a fehérjemolekulákban; másodlagos, 
harmadlagos és negyedleges szerkezet, protein, koaguláció, 
denaturáció  

48. A nukleinsavak DNS, RNS, hidrolízisük termékei, pirimidin- és purin-
bázisok, nukleotid, polinukleotidlánc, cukor-foszfát-láncolat, 
kettős hélix, Watson, Crick, bázispárok, a sejtek 
önreprodukciója, 

 
 

10. osztály NAT 2012 
Tankönyv: Mozaik Kiadó Kémia 10. Szervetlen és szerves kémia 

 Tétel Ismeretek, fogalmak 

1. A szén a gyémánt atomrácsa, a grafit rétegrácsa és 
következményeik, kémiai tulajdonságok; bányászatuk, 
felhasználásuk 

2. Fontosabb szervetlen szénvegyületek szén-monoxid, szén-dioxid, szénsav és sói (karbonátok és 
hidrogén-karbonátok; üvegházhatás 

3. A szilícium és vegyületei a szilícium és a szilícium-dioxid atomrácsa, kvarc, szilikátok, 
szilikonok 

4. Az alkálifémek és fontosabb 
vegyületeik 

az I. főcsoport fémei erős redukálószerek, reakcióik, 
előfordulás csak vegyületeikben, olvadékelektrolízis 

5. Az alkáliföldfémek és fontosabb 
vegyületeik 

a II. főcsoport fémei és tulajdonságaik, kalcium- és 
magnéziumvegyületek, mészégetés, mészoltás, a mész 
megkötése 

6. Az alumínium könnyűfém, védő oxidréteg, termitreakció, alumíniumgyártás 

7. Az ón és az ólom a IV. főcsoport fémei és tulajdonságaik, élettani hatás 

8. A vascsoport a vascsoport elemei és tulajdonságaik, nehézfémek, vas- és 
acélgyártás, a vas rozsdásodása és korrózióvédelme 

9. Félnemes- és nemesfémek a réz, az ezüst és az arany, oldódásuk (hiánya) savakban, 
vegyületeik, a rézion nyomelem, a vízoldható réz- és 
ezüstvegyületek mérgezőek, amalgám 

10. A cinkcsoport elemei a cink, a kadmium és a higany, reakciójuk savakkal, 
felhasználásuk, élettani hatásuk 

11. Bevezetés a szerves kémiába organogén elemek, szervetlen és szerves anyag, 
szénvegyületek kémiája, a szénatom különleges 
tulajdonságai, a szénvegyületek nagy száma, heteroatom, 
funkciós csoport 

12. A szénvegyületek csoportosítása szénhidrogének, heteroatomos szénvegyületek, telített és 
telítetlen, ill. nyílt és zárt láncú szénvegyületek; konstitúció, 
konstitúciós képlet 

13. A szénvegyületek kémiai analízise 
(az elemi összetétel vizsgálata 
tanulókísérletekkel) 

mennyiségi és minőségi kémiai analízis; szén-, hidrogén-, 
oxigén-, és nitrogéntartalom kimutatása 
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 Tétel Ismeretek, fogalmak 

14. Az izoméria izomer, konstitúciós izomer, konformáció, konformációs 
izomerek 

15. Telített szénhidrogének. A metán szénhidrogének csoportosítása, a metán és tulajdonságai, 
szubsztitúció 

16. Egyéb telített szénhidrogének normális és elágazó láncú alkánok, alkilcsoport, homológsor, 
elnevezés, szénatomok rendűsége 

17. A telített szénhidrogének 
tulajdonságai 

krakkolás, tökéletes égés, normális és elágazó láncú 
izomerek olvadás- és forráspontja 

18. A földgáz és a kőolaj keletkezés, összetétel, PB-gáz, frakcionált desztilláció és 
kondenzáció, oktánszám, petrolkémia 

19. Az alkének (olefinek). Az etén 
(etilén) 

etén, polietilén, addíció, polimerizáció 

20. Egyéb alkének (olefinek) alkének elnevezése, geometriai izoméria (cisz/transz), 
Markovnyikov-szabály 

21. A diének és a poliének. A butadién 
és az izoprén 

diének (kumulált, izolált, konjugált), triének, poliének, 
butadién, izoprén 

22. A kaucsuk és a gumi kaucsuk, latex, depolimerizáció, vulkanizálás, lágygumi és 
ebonit, műkaucsuk, műgumi 

23. Az alkinek (acetilén-
szénhidrogének). Az etin (acetilén) 

alkin, acetilén, PVC, karbidok, vinil-csoport 

24. Aromás szénhidrogének. A benzol aromás jelző, delokalizált π-elektronszextett, szubsztitúciós 
reakciók (halogénezés, nitrálás) 

25. Egyéb aromás szénhidrogének toluol, xilol, etilbenzol, sztirol, naftalin 

26. Halogénezett szénhidrogének alkil-halogenidek fizikai tulajdonságai és előállításuk, 
elimináció, Zajcev-szabály 

27. Gyakorlati szempontból fontos 
halogénezett szénhidrogének 

kloroform, freon-12, szén-tetraklorid, etil-klorid, vinil-klorid, 
triklór-etilén, tetrafuor-etilén 

28. Egy oxigénatomos funkciós 
csoportok. Az alkoholok 

hidroxil-, éter-, oxocsoport; éterek, hidroxi- és 
oxovegyületek; alkoholok elnevezése, értékűsége, rendűsége 

29. Az etanol (etil-alkohol) nátrium-etanolát keletkezése, égése, vizes oldatának 
kémhatása 

30. Egyéb fontos alkoholok metanol, alkanolok, glikol, glicerin, glicerin-trinitrát 

31. A fenolok fenol fizikai tulajdonságai és savassága, nátrium-fenolát 
keletkezése 

32. Az éterek elnevezés, molekulaszerkezet, szimmetrikus éterek 
előállítása 

33. A dietil-éter („éter”) dietil-éter fizikai tulajdonságai és égése, felhasználása 

34. Az aldehidek formilcsoport, alkanal, elnevezés, benzaldehid, elsőrendű 
alkoholok oxidációja 

35. Fontosabb aldehidek formaldehid, acetaldehid, ezüsttükörpróba, Fehling-reakció 

36. A ketonok karbonilcsoport, alkanon, elnevezés, másodrendű alkoholok 
oxidációja, aceton 

37. A karbonsavak és sóik karbonsav, karboxilcsoport, összetett funkciós csoport, 
alkánsav, elnevezés, zsírsav, alkanoátion, dimerizáció 

38. Fontosabb alkánsavak hangyasav, formiátion, ezüsttükörpróba, ecetsav, acetátion, 
palmitinsav, sztearinsav, szappanok 

39. Egyéb fontosabb karbonsavak 
(telítetlen, aromás és kétértékű 
karbonsavak) 

akrilsav, olajsav, benzoesav, oxálsav, borostyánkősav, 
adipinsav, nejlon 

40. Az észterek észter, karbonsavészter, észtercsoport, szervetlensav-észter, 
alkil-alkanoát, etil-acetát hidrolízise, elszappanosítás 

41. Kis és nagy szénatom-számú 
észterek 

gyümölcsészterek, telítetlen észterek, viaszok 

42. Gliceridek (zsírok és olajok) trigliceridek, zsírok, olajok, „zsírkeményítés”, margarin 

43. Felületaktív anyagok, tisztítószerek zsírok és olajok lúgos hidrolízise, hidrofób, hidrofil, 
monomolekuláris hártya, micella, hab 

44. A szénhidrátok szénhidrát, szacharid, mono-, di-, és poliszacharidok, 
aldózok, ketózok 
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 Tétel Ismeretek, fogalmak 

45. A szőlőcukor (glükóz) glükóz, aldohexóz, glikozidos hidroxil-csoport, axiális és 
ekvatoriális helyzet, D- és L-sorozat, α- és ß-helyzet, 
fotoszintézis 

46. Fontosabb monoszacharidok ribóz, 2-dezoxi-ribóz, gyümölcscukor, izomerizáció 

47. A diszacharidok (kettős 
szénhidrátok) 

glikozidkötés, maltóz, cellobióz, szacharóz, redukáló hatás 

48. A poliszacharidok cellulóz, rostok, papír, keményítő, amilopektin, amilóz, 
hélixkonformáció, jóddal való reakció 

49. Az aminok aminok, aminocsoport, rendűség, elnevezés, alkil- és aril-
aminok bázisossága, sóképzés 

50. Nitrogéntartalmú heterociklusok piridin, pirimidin, pirrol, imidazol, purin, sav-bázis jellegük 

51. Az amidok amidok, amidcsoport, elnevezés, alkánamid, rendűség, 
előállítás, oxigén-bázisok, savasságuk, karbamid 

52. Az aminosavak aminosav, α-aminosav, aminoecetsav, ikerionos szerkezet, 
sav-bázis jelleg, amfotéria, fehérjeeredetű aminosavak 
csoportosítása 

53. Peptidek, fehérjék peptidkötés, di- és polipeptid, poliglicin, polipeptidlánc, 
amino- és karboxilláncvég, elsődleges szerkezet, protein, 
koaguláció, denaturáció  

54. A nukleotidok és a nukleinsavak DNS, RNS, hidrolízisük termékei, pirimidin- és 
purinbázisok, nukleotid, polinukleotidlánc, cukor-foszfát-
láncolat, kettős hélix, bázispárok, a sejtek önreprodukciója, 
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Latin örökségünk 
Az osztályozóvizsga témakörei: 

5. évfolyam 

 

- Az időszámítás 

- Tájékozódás a térképen: az ókori Görögország és főbb Róma helyszíneinek azonosítása 

- A görög-római teremtéstörténet és istenvilág 

- Az olümposzi és egyéb istenek, félisteni hősök (Prométheusz, Thészeusz, Héraklész) azonosítása, 

felismerése attributumaik alapján 

- A trójai háború és hősei 

- Odüsszeusz kalandjai 

- Az Argonauták 

- Aeneas 

- Róma alapításának mondái 

- A királyok kora a mondák tükrében 

- A latin kiejtés szabályai, olvasás 

Memoriter: 40 latin mondás vagy kifejezés, Pater noster, Agnus Dei 

 

 

6. évfolyam 

 

- Topográfia:   

tájékozódás a Mediterraneumban  az Ószövetség helyszínei 
     a Római birodalom provinciái 
     Pannonia  városai és a limes vonala 

- Római élet:  

- család, és mindennapok 

- falu és város (Pompei) 

- ünnepek, szórakozások 

- A Római birodalom: 

- az állam irányítása, hivatalok 

- utak és határok 

- provinciák 

- Pannonia és római emlékei 

- Az antik és a keresztény templom 

- A kereszténység latinitása: az egyházi élet fontosabb görög-latin kifejezései 

- Legendák (Szent Gellért, Szent István) és krónikák (honfoglalás, kalandozások, Árpád-kor) 

- A humanizmus és a reneszánsz latinsága 

- Mátyás király és udvara (népmesék, anekdoták) 

Memoriter: 40 latin mondás és kifejezés, Ave Maria, Laus Pannoniae 
A kerettantervnek, ill a helyi tantervnek az adott évfolyamokhoz tartozó tematikai egységei és az abban megjelölt 
konkrét ismeretek, fogalmak. 
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Melléklet  

 
 

Szentencia-gyűjtemény a latin előtanulmányokhoz:  

Alea iacta est. 

Anima sana in corpore sano.  

Aquila non captat muscas.  

Ars longa, vita brevis. 

Audiatur et altera pars!  

Ave Caesar, morituri te salutant! 

Bis dat, qui cito dat.  

Carpe diem!  

Cave canem!  

Cogito, ergo sum.  

Crescit sub pondere palma!  

Cum Deo pro patria et libertate!  

Dies diem docet.  

Divide et impera!  

Docendo discimus.  

Dum spiro, spero.  

Errare humanum est. 

Et cetera (etc.) 

Extra Hungariam non est vita, si est vita, non est 

ita.  

Fortes fortuna adiuvat.  

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.  

Gutta cavat lapidem non vi sed semper discimus.  

Hannibal ante portas!  

Hic Rhodus, hic salta!  

Historia est magistra vitae.  

Homo homini lupus est.  

Homo sum, nihil humani a me alienum puto.  

Ibis redibis numquam per bella peribis.  

Imperare sibi maximum imperium est. 

 

In principio erat Verbum.  

In principio obsta! 

In vino veritas. 

Inter arma silent Musae.  

Iustitia est regnorum fundamentum.  

Lupus in fabula.  

Manus manum lavat.  

Memento mori!  

Mens sana in corpore sano.  

Mors certa, hora incerta.  

Navigare necesse est.  

Nemo ante obitum beatus.  

Nomen est omen.  

Non scholae, sed vitae discimus.  

Nota bene! 

Panem et circenses. 

Philosophia est ancilla theologiae.  

Primus inter pares.  

Quod licet Iovi, non licet bovi.  

Repetitio est mater studiorum.  

Sapienti sat.  

Si vis pacem, para bellum.  

Sic itur ad astra.  

Sic transit gloria mundi.  

Similis simili gaudet.  

Tempora mutantur et nos mutamur in illis.  

Ubi tu Gaius, ego Gaia.  

Veni, vidi, vici. 

Verba volant, scripta manent.  

Vinum regum, rex vinorum 

 

Lingua Latina Ecclesiastica 

Rövid latin szövegek (rövid alapimádságok, bibliai mondások, feliratok, rövidítések, szentenciák, beszédrészletek) a 

kereszténység két évezredéből 

 

Gloria Patri et Filio… 

In nomine Patris… 

Laudetur Jesus Christus! 

Pater Noster 

Ave Maria, gratia plena… 

Magnificat anima mea Dominum – et exultavit 

spiritus meus in Deo salutari meo. 

Gloria 

Credo in unum Deum… 

Sanctus 

Hoc est corpus meum 

Ite missa est – Deo gratias 

Agnus Dei 

Benedicamus Domino – Deo gratias 

Salve Regina… 

Dominus vobiscum – Et cum spiritu tuo, Sursum 

Dies irae, dies illa 

Ave maris stella 

Ave verum corpus natum de Maria Virgine 

Te Deum laudamus 

Exsultet 

Ego sum via, veritas et vita. 

Et resurrexit tertia die 

Fides, spes, caritas, maior autem horum est 

caritas. 

Ora et labora! 

Dominus illuminatio mea. 

Credo, quia absurdum est. 

In hoc signo vinces. 

INRI, IHS, DOM 

Ante/Post Christum natum, Anno Domini 

Szerzetesrendek rövidítései (OSB stb.) 
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corda – Habemus ad Dominum 

Requiem aeternam dona eis, Domine, – et lux 

perputua luceat eis. Requiescant in pace! 

Circumdederunt me gemitus mortis 

Miserere mei, Deus, secundum magnam 

misericordiam tuam – et secundum multitudinem 

miserationum tuarum dele iniquitatem meam! 

Dixit dominus domino meo: sede a dextris 

meis… 

In principio erat Verbum, et Verbum erat apud 

Deum, et Deus erat Verbum. 

In principio creavit Deus caelum et terram. 

Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum 

Veni redemptor gentium 

Veni creator spiritus 

Veni sancte Spiritum 

Tantum ergo sacramentum 

Stabat mater dolorosa 

Főpapi jelmondatok, pl.: Cooperatores veritatis 

(XVI. Benedek), Totus Tuus ego sum, et omnia 

mea tua sunt. (II. János Pál), Humilitas (I. János 

Pál), Obedientia et pax (XXIII. János) 

Servus Servorum Dei 

Urbi et orbi 

LUMEN GENTIUM (dogmatikus konstitúció az 

Egyházról) 

NOSTRA AETATE (nyilatkozat az Egyház és a 

nem keresztény vallások kapcsolatáról) 

DEI VERBUM (dogmatikus konstitúció az isteni 

kinyilatkoztatásról) 

DIGNITATIS HUMANAE (deklaráció a 

vallásszabadságról) 

AD GENTES (dekrétum az Egyház missziós 

tevékenységéről) 

GAUDIUM ET SPES (lelkipásztori konstitúció 

az Egyházról a mai világban) 

 

A történelem és irodalom szereplőihez köthető szövegek 

 

Cum Deo pro patria et libertate! 

Extra Hungariam non est vita, et si est, non est ita. 

Recrudescunt inclytae gentis Hungariae vulnera.  

Vitam et sanguinem! 

Ugocsa non coronat! 

A sagittis Hungarorum, libera nos, Domine! 

Unius linguae uniusque moris regnum inbecille et fragile est. (Szent István intelmei) 

Divide et impera! 

Indivisibiliter ac inseparabiliter 

Bella gerant alii, tu felix Austria nube 

AEIOU Austriae Est Imperare Orbi Universo  

 

Jelmondatok 

 

Sors bona nihil aliud (Zrínyi Miklós) 

Virtuti confido (I. Ferenc József császár) 

Virtute et exemplo (II. József) 

Ingenio et industria (II. József) 

DIMICante sabarIae gaLLo ereCta fVI (kronografika) 

Reginam occidere bonum est timere nolite et si omnes consenserint ego non contradico. (A királynőt megölni nem 

kell…) 

Érdekességként a dollár feliratai: Viribus unitis Novus ordo seclorum, Deo favente, In vindiciam libertatis, Virtus sola 

invicta, Annuit coeptis  

 

Történelmi regények és más magyar nyelvű olvasmányok  

 

— Sienkiewicz: Quo vadis (Kossuth, 2006) 

— Steven Saylor: Róma/Birodalom (Agavé Könyvek, 2011) 

— Móra Ferenc: Aranykoporsó (Szent István Társulat, 2010) 

— Marcellus Mihály: Pannonia Romanum-sorozat (Historium, 2011, 2012) 

— Teodor Parnicki: Aetius, az utolsó római (Európa, 1982) 

— Domokos Sándor: A római százados (Jel, 1984) 

— Révay József: A költő és a császár (Móra, 1967) 

— Robert Graves: Én, Claudius (Európa, 2009), Claudius, az Isten (Gondolat, 1982), Az aranygyapjú (Európa, 

2002), A görög mítoszok (Európa,1981), Homérosz leánya (Merhavia, 1993) 

— Szabó Árpád: Róma jellemei (Móra, 1985), A trójai háború (Seneca, 1996) 

— Boronkai Iván: Római regék és mondák (Móra, 2008.) 
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— Katona Rezsőné: Az antik Róma napjai (Tankönyvkiadó Vállalat, 1986) 

— Majoros József: Római élet (Athenaeum, 2000) 

— Tim Cornell – John Matthews: A római világ atlasza (Helikon, 1991) 

— Boronkai Iván: De dictis et factis Hungarorum (Tankönyvkiadó, 1978) 

— Kapitánffy István: De dictis et factis Romanorum (Tankönyvkiadó, 1974) 

— Bánk József: 3500 latin bölcsesség (Szent Gellért Egyházi Kiadó, 1993 

— Győri Gyula: Nota bene! (Ariadné Könyvek, 1989) 

— Tótfalusi István: Vademecum (Móra, 1983) 

— Boros Zoltán: Ab ovo usque ad mala (Tankönyvkiadó, 1985) 

— Bánki István: Kövek, betűk, történetek – római feliratok a történelemórán, (http://www.tte.hu/media/pdf/37-banki-

kovek.pdf ) 

 

Anekdotagyűjtemények, könnyű latin szövegek 

 

— De rebus gestis Romanorum  

— Valerius Maximus: Factorum et dictorum memorabilium libri novem  

— Az Ókortudományi Társaság honlapján (www.okortudomany.hu) megtalálhatók az Ábel Jenő verseny 

feladatszövegei. 

— Mayer-Tegyey: Gradus ad parnassum. Latin nyelvi feladat- és szöveggyűjtemény (Tankönyvkiadó, 1988) 

 

Honlapok 

 

http://romaikor.hu, http://laudator.blog.hu 

 

 

Tonaludátuszok 

 

Az alábbiak mind magyarul vannak! 

Tona ludatus, vis saus megatus. 

Teatrum oti sic amat rosinas. 

Si vita mala cares enata ludra. 

Ego nos luda faram a sic. 

 

Makarónik (vegyített nyelvű humoros szövegek) 

 

Petőfi: Deákpályám 

 

Diligenter frequentáltam  

Iskoláim egykoron,  

Secundába ponált mégis  

Sok szamár professorom.  

 

A poesisból is ebbe  

Estem inter alia;  

Absurdum pedig, de nagy, hogy  

Ennek kelljen állnia.  

 

El sem obliviscálnak, mert  

Ha occasióm akadt:  

Kutyáliter infestáltam  

E jó dominusokat.  

Egynek plane... no de minthogy  

Szerelemhistória,  

Talán jobb lesz in aeternum  

Sub rosa maradnia.  

 

Csak denique mi közöttünk  

Sine fine folyt a per,  

S consilium abeundi  

Lett a vége breviter.  

 

Ergo mentem, és vagáltam  

A hazában szanaszét;  

Verte tandem a bal combom  

Kard... azaz hogy panganét 

 

Pálóczi Horváth Ádám: Meghólt feleségem 

 

Meghólt feleségem, Satis tarde quidem,– ámbár elég későn. 

Odavan reményem, Debuisset pridem. – előbb kellett volna. 

Be jó gazdasszony volt. Cuncta dissipavit. – mindent szanaszét szórt. 

A bort sem szerette, Et semper potavit.– viszont mindig nyakalta. 
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Oh ha visszajönne, Quod Deus avertat, – amitől Isten mentsen! 

Bőjtölnék érette, Ut ibi maneat.– hogy ugyanott maradjon. 

A templomba mégyek, Adibo popinam. – a kocsmához járulok. 

Imádkozom érte, Moerorem deponam. – gyászomtól szabadulok. 

Be megcsókolgatnám, Tractarem ictibus. – ellátnám püföléssel. 

Be megölelgetném. Per dorsum fustibus. – a hátán doronggal.  

 

Középkori egyházi ének 

 

In dulci jubilo, zengjen víg énekszó, 

Üdvözítőnk nyugszik itt, in praesepio, 

Fénylik, mint a fényes nap, matris in gremio! 

Alpha est et O, Alpha est et O! 

Ubi sunt gaudia – az égi hajlékba 

Nagy örömmel éneklik – nova cantica 

Mind a mennyei karok – in Regia curia 

Eia gloria! Eia gloria! 

Mater et filia – a szép szűz Mária 

Rég mind elvesztünk volna – per nostra crimina 

Ám ő nékünk megnyerte – caelorum gaudia 

Eia qualia! Eia qualia! 

 

A humanizmus latinsága 

 

— Heyden Sebald iskolai latin dialógusai (ford.: Sylvester János), Csáktornyai János kiadásában (1591) 

— Erasmus: Hiábavaló dolgokról szóló antik közmondások – Aethiopem lavas (szerecsent mosdatsz), Ferrum natare 

doces (vasat tanítasz úszni), Cribro aquam haurire (szitával mered a vizet), Parieti loqueris (a falnak beszélsz), In 

aqua scribere (a vízre írsz) stb. 

— Neolatin emblémák – Amicitia etiam post mortem durans (Andrea Alciato: Emblematum liber 1531.) 

— Thuróczy János:Chronica Hungarorum (1473) 

— Bonfinius (Bonfini) Rerum Ungaricarum Decades (1497)  

— Vitéz János levelei és politikai beszédei (Neumann, 2001) (Néhány érdekes, rövid részlet, pl. Hunyadi János 

nevében a pápához írt levélből, hogy nyújtson segítséget a fegyveres erők újjászervezésében Magyarország 

hadseregének.) 

— Galeotto Marzio és Garázda Péter történetei Mátyás királyról az Ács Pál, Jankovics József, Kőszeghy Péter 

szerkesztette Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.kötetéből (Balassi Kiadó, 2005) 

 

Latinitas viva 

 

Gyűjtőlap az élő latin nyelvről: 

(http://www.latinitatis.com/latinitas/menu_eu.htm) 

 

Latin nyelvű Asterix Gallus:  

http://www.latinitatis.com/latinitas/nubecula/certamen/cert0.htm 

 

Latin nyelvű De Titini et Miluli Facinoribus: http://www.latinitatis.com/latinitas/nubecula/insula/ins0.htm 

 

Latin nyelvű rádióadások:  

RADIO MELISSA (Brüsszel); (További példák: Saarbrücken, Brema etc.) 

 

SEPTIMANAE LATINAE EUROPAEAE, az európai latin nyelv hete sorozat honlapja: 

http://www.maierphil.de/SeptLat/  

 

Cursus Vivae Latinitatis: 

http://www.latinitatis.com/latinitas/orberg/index.html, http://www.latinitatis.com/latinitas/piper/piper.htm 

 

Latin nyelvű online hírújság: 

http://www.alcuinus.net/ephemeris/ 

http://www.latinitatis.com/latinitas/menu_eu.htm
http://www.latinitatis.com/latinitas/nubecula/certamen/cert0.htm
http://www.latinitatis.com/latinitas/nubecula/insula/ins0.htm
http://www.maierphil.de/SeptLat/
http://www.latinitatis.com/latinitas/orberg/index.html
http://www.latinitatis.com/latinitas/piper/piper.htm
http://www.alcuinus.net/ephemeris/
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Latin nyelv 

A vizsga szerkezete és jellemzői: 
  

Tantárgy A vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése 

  

  Latin 

nyelv 

  Írásbeli Szóbeli Gyak. Tanév végi osztályozó Egyéb osztályozó Javító 

Időtartam 60 perc 15 perc -             

  

  

Aránya az 

értékelésben 

  

  

50% 

  

  

50% 

  

  

- 

80%-tól jeles (5) 80%-tól jeles (5) 90%-

tól 

jeles (5) 

65-79% jó (4) 65-79% jó (4) 75-

89% 

jó (4) 

50-64% közepes (3) 50-64% közepes 

(3) 

60-

74% 

közepes (3) 

30-49% elégséges 

(2) 

30-49% elégséges 

(2) 

40-

59% 

elégséges (2) 

0-29% elégtelen (1) 0-29% elégtelen 

(1) 

0-39% elégtelen (1) 

  

Egyéb jellemzők 

          

  

  

A továbbhaladás feltétele: a javító vagy osztályozó vizsga mindkét összetevőjének el kell érnie az 

elégséges (2) szintet. 

 

 

8 évfolyamos képzés 

 

7. évfolyam: (heti 2 óra) 

Tankönyv: Szilágyi Ilona-N. Horváth Margit: Linguam Latinam disco II. 

Nyelvtan:,  

IV-V. declinatio, locativus, vocativus (a declinatiok teljes rendszere) az adverbium képzése és fokozása, a 

személyes, birtokos, mutató, vonatkozó, kérdő és visszaható névmások és ragozásuk. 

Az imperativus, a coniunctivusi igeidők activumban, a passivum jelensége és a teljes passiv ragozás, a 

participium imperfectum, a participium perfectum passivi, a supinum. 

Alárendelő mondatok felismerése (cum historicum és az időhatározói, a feltételes és a függő-kérdő 

mellékmondat). 

Kultúrtörténet: A királyság korának mondái, Camillus, Nagy Sándor, Archimedes, Caesar, Augustus; görög 

és római hétköznapok (lakóházak és középületek; öltözködés, étkezés), görög és római ünnepek (színház, 

olympiai játékok, kocsiverseny, gladiátori játékok, diadalmenetek, fürdők, a római naptár ünnepei), a thébai 

mondakör, a birodalom provinciái, Pannonia, a kereszténység és a rómaiak. 

Nyelvi készség: a tankönyvi szövegek nyelvi elemzése, fordítása szószedet, ill. szótár segítségével, a 

szövegek belső összefüggéseinek felismerése. 

Memoriter: 20 mondás, Laus Pannoniae 

 

8. évfolyam:  (heti 2 óra) 

 Tankönyv: N. Horváth Margit-dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv II. 

Nyelvtan: a teljes igeragozás, az álszenvedő igék, a participumok, az infinitivusok, supinum és gerundium, 

mondatrövidítő szerkezetek (participium coniunctum, ablativus absolutus, acc. cum inf, nom cum inf.) 

alárendelő mondatok felismerése, elemzése (cum historicum, függő kérdés, célhatározói, célzatos tárgyi, 

okhatározói, feltételes, megengedő) 

 

Kultúrtörténet: Caesar és Augustus életrajza, római szerzők élete és munkássága (Phaedrus, Livius, Ovidius, 

Catullus, Cicero, Vergilius, Horatius), az Aeneis előzményei, tartalma 
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Nyelvi készség: eredeti szövegek (auctorok szemelvényei) nyelvi elemzése, fordítása szószedet, ill. szótár 

segítségével, a szövegek belső összefüggéseinek felismerése. 

(Kötelezendően ismerendő auctor-szövegek: Phaedrus: De vulpe et uva, Lupus et agnus, Rana rupta et bos, 

Ovidius: De augurio, Arion, Deucalion et Pyrrha, Daedalus et Icarus, Philemon et Baucis; Petronius: Cena 

Trimalchionis; Livius: De Hanibale; Catullus: Vivamus mea Lesbia, - tankönyvi szemelvényei) 

 

Memoriter: De vulpe et uva (Phaedrus), De augurio (Ovidius), Vivamus mea Lesbia (Catullus), Róma 

hivatása (Vergilius) 

 

 

 

4 évfolyamos képzés 

9. évfolyam: ( heti 4 óra) 

Tankönyv: N. Horváth Margit-dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I. 

Nyelvtan:   

-a latin nyelv eredete, „életrajza”;  kiejtés, olvasás;  

-az 1-5 declinatio –(főnevek, melléknevek, szótári alakok és ragozásuk), a melléknevek fokozása (a 

rendhagyóak is), az adverbiumok képzése és fokozása, a vocativus, a locativus, számnevek 

-a személyes, birtokos, mutató, vonatkozó, kérdő és visszaható névmások  és ragozásuk 

-a coniugatiok rendszere: az infinitivus, az összes indicativusi igeidő activumban, a 4 coniunctivusi igeidő 

activumban, az imperativus, az imperfectumok passivuma, a rendhagyó igék közül a sum, esse, fui a 

possum, posse, potui volo, velle, volui és a fero ragozása 

Kultúrtörténet: Aenaeas és a trójai háború, Romulus és Remus, a római család, a római istenek, a római 

nevelés, tanítás, a római műveltség, a jóslások, a római hivatalrendszer, az ünnepekről, a mezőgazdaságról, a 

szabin nők elrablása, a Horatiusok és Curiatiusok története, Mucius Scaevola 

Nyelvi készség: a szövegek nyelvi elemzése, fordítása szószedet, ill. szótár segítségével, a szövegek belső 

összefüggéseinek felismerése. 

Memoriter: 20 mondás Pater noster, Laus Pannoniae 

 

 

10. évfolyam: ( heti 4 óra) 

Tankönyv: N. Horváth Margit-dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv II. 

Nyelvtan: a teljes igeragozás, az álszenvedő igék,  a participumok, az infinitivusok, supinum és gerundium, 

mondatrövidítő szerkezetek (participium coniunctum, ablativus absolutus, acc. cum inf, nom cum inf.) 

felismerése és fordítása; alárendelő mondatok felismerése, elemzése (cum historicum, függő kérdés, 

célhatározói, célzatos tárgyi, okhatározói, feltételes, megengedő) 

 

Kultúrtörténet:, Római auctorok élete és munkássága: Livius, Phaedrus, Petronius, Caesar, Ovidius, 

Catullus; a római irodalom műfajai: állatmese, regény, elégia, eposz, komédia, történeti műfajok  

A szerzők, művek, műfajok továbbélése és hatása az európai kultúrára 

Nyelvi készség: eredeti szövegek (auctorok szemelvényei) nyelvi elemzése, fordítása szószedet, ill. szótár 

segítségével, a szövegek belső összefüggéseinek felismerése. 

(Kötelezendően ismerendő auctor-szövegek: Phaedrus: De vulpe et uva, Lupus et agnus, Rana rupta et bos, 

Ovidius: De augurio, Arion, Deucalion et Pyrrha, Daedalus et Icarus, Philemon et Baucis; Petronius: Cena 

Trimalchionis; Livius: De Hanibale; Catullus: Vivamus mea Lesbia, - tankönyvi szemelvényei) 

 

Memoriter: De vulpe et uva (Phaedrus), De augurio (Ovidius), Vivamus mea Lesbia (Catullus)  

 

 

11. évfolyam: (heti 3 óra) 

Tankönyv: N. Horváth Margit-dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv III. 

Nyelvtan: infinitivusok, számnevek, consecutio temporum, következményes mellékmondat, participium 

coniunctum, a tankönyvben kiemelt esettanok, stilisztikai ismeretek 
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Kultúrtörténet:, Római auctorok élete és munkássága, irodalomtörténeti ismeretek: Catullus, Ovidius, 

Cicero, Vergilius, Martialis 

Nyelvi készség: eredeti szövegek (a kijelölt auctor-szemelvények) nyelvi-stilisztikai elemzése, fordítása, a 

szövegek belső összefüggéseinek felismerése, közepes nehézségű ismeretlen szöveg fordítása szószedet, ill. 

szótár segítségével 

(Kötelezendően ismerendő auctor-szövegek tankönyvi szemelvényei: Catullus: Odi et amo, Ille mi par esse 

videtur; Ovidius: Pygmalion; Cicero: Levelek, Orationes in Verrem, Oratio in Catilinam prima; Vergilius: 

Aeneis: Témamegjelölés (I. 1-7), Isteni segélykérés (I. 8-11), Aeneas köszönti Didót (I. 588-610), Aeneas 

hozzáfog beszédéhez (II. 1-2), Aeneas előszava a beszédéhez (II. 3-12), Görög hadicsel: a trójai faló (II. 13-

20), Laocoon intelme (II. 40-56), Laocoon halála  (II. 212-224), Dido nem lel nyugalmat (IV. 1-8), Legyen 

örökös gyűlölet a pun és a római nép között (IV. 621-629), Invocatio (VI. 264-267), Árnyékvilág (VI. 268-

272) Charon (VI. 298-304), Az Acheron partján (VI. 305-312), Róma hivatása (VI. 851-853); Martialis: 

Epigrammák) 

Memoriter: Catullus: Odi et amo, Ille mi par esse videtur; Cicero: Oratio in Catilinam prima I.1. I.2.; 

Vergilius:  Aeneis I.1-7.; VI.847-853.) 

 

 

12. évfolyam:  (heti 3 óra) 

Tankönyv: N. Horváth Margit-dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv IV. 

Nyelvtan: Mondattömörítő szerkezetek, coniugatio periphrastica, stilisztikai - verstani ismeretek, mondattani 

ismeretek (a mellé- és alárendelő mondatok főbb típusainak felismerése és értő fordítása. 

Kultúrtörténet:, Római auctorok élete és munkássága: Lucretius, Seneca, Plinius Minor, Tacitus, Horatius; 

 a római irodalom műfajai: tanköltemény, történeti műfajok, levélirodalom, a római líra; a görög-római 

filozófia; a kereszténység és a rómaiság 

A szerzők, művek, műfajok, filozófia továbbélése és hatása az európai kultúrára 

Nyelvi készség: eredeti szövegek (a kijelölt auctor-szemelvények) nyelvi-stilisztikai elemzése, fordítása, a 

szövegek belső összefüggéseinek felismerése, közepes nehézségű ismeretlen szöveg fordítása szószedet, ill. 

szótár segítségével 

(Kötelezendően ismerendő auctor-szövegek tankönyvi szemelvényei: Lucretius: Venus-himnusz, 

Seneca:Epistulae morales , Plinius Minor: A Vezúv-levél; Tacitus: Annales I.1. I. 5; Horatius: Carmina: I.1., 

I.9., I.11., I.22. II. 10. III. 1. (1-8. sor); III. 9., III.30.) 

 

Memoriter: Decalogus, Horatius: Ad Thaliarchum, Ad Leuconoen, Ad Melpommenen 
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Magyar nyelv és irodalom 

 

A vizsga szerkezete és jellemzői:  

 

Tant

árgy 

A vizsga 

jellemzői 

A vizsga részei A vizsga értékelése 

   
  
  
  
  
  
  
 M

ag
y
ar

 i
ro

d
al

o
m

 

 Írásbeli Szóbeli Gyak. Osztályozó  Javító  

Időtarta

m 

60 perc 15 perc -       

 

 

Aránya 

az 

értékelés

ben 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

- 

80%-tól jeles (5)   90%-tól jeles (5) 

60-79% jó (4)   60-89% jó (4) 

40-59% közepes (3)   40-59% közepes (3) 

25-39% elégséges 

(2) 

  25-39% elégséges 

(2) 

0-24% elégtelen 

(1) 

  0-24% elégtelen 

(1) 

 

Egyéb 

jellemző

k 

 Felkész

ülési 

idő 30 

perc 

    

 

 

A továbbhaladás feltétele: a javító vagy osztályozó vizsga mindkét összetevőjének el kell érnie az 

elégséges (2) szintet.  

 

 

 

5. ÉVFOLYAM 

ÍRÁSBELI: elbeszélő fogalmazás írása 

SZÓBELI:  

IRODALOM 

A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni. Az ismert szövegeket legyen képes 

értelmezni. 

Ismerje Petőfi Sándor, Arany János életútját. 

Ismerje és tudja elmondani Petőfi Sándor János vitéz, Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk, a tankönyvben 

szereplő mesék, mondák, mítoszok tartalmát. 

Ismerje az alábbi fogalmakat: elbeszélő költemény, mese, mesefajták, monda, mítosz, népdal, regény. 

Tudja felsorolni a szóképeket, és ismerje fel őket. 

MEMORITER: A szaktanárral való előzetes egyeztetés alapján készüljön a tanuló! 

MAGYAR NYELV 

Helyesírás: Írása legyen rendezett, olvasható, a helyesírási szabályoknak megfelelő. 

Tudja, mit jelent a kommunikáció szó, mik a tényezői. 

Ismerje a következőket: hangok felosztása, magán- és mássalhangzók felosztása. 

Ismerje a hangrend és az illeszkedés törvényét. 

Ismerje a mássalhangzók kapcsolódásának törvényeit. 

Ismerje a helyesírási alapelveket. 

Tudja a betűrendbe sorolás szabályait, s a gyakorlatban is tudja őket alkalmazni. 

A felkészülés eszközei: a tankönyv szövegei és a munkafüzet feladatai 

 

6. ÉVFOLYAM 

Írásbeli: elbeszélő fogalmazás jellemző résszel 

SZÓBELI 

IRODALOM 
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Ismerje a tanuló a tankönyvben szereplő mondák, legendák tartalmát. 

Tudja Arany János Toldi című művének tartalmát, szerkezeti felépítését. 

Ismerje az alábbi fogalmakat: mottó, ének, előhang, allegória, epizód, utószó (epilógus). 

Tudja, hogy az irodalmi művekben a művészileg megalkotott jellemábrázolás milyen módokon történhet. 

A Toldi verselését, műfaját ismerje. 

Tudja kapcsolni az episztola műfaját Arany János és Petőfi Sándor életútjához. 

Ismerje, és tudja elmondani Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének cselekményét, szerkezetét, a 

történelmi regény fogalmát.  

Regionális vonatkozás: Gárdonyi Géza Fejér megye szülötte 

Ismerje, és tudja elmondani Fazekas Mihály Lúdas Matyi című elbeszélő költeményének tartalmát. 

Ismerje a novella fogalmát, és tudjon példákat hozni a tankönyv szövegei közül, ismertetve a novella műfaji 

sajátosságait. 

Memoriter: A szaktanárral való előzetes egyeztetés alapján készüljön fel a tanuló!  

MAGYAR NYELV 

A tanuló ismerje a nyelvi és nem nyelvi jeleket és azok szerepét a beszédben és az írásban. 

Tudja, hogyan lehet véleményt nyilvánítani. 

Ismerje a szavak szófaji csoportokba sorolásának szabályait. 

Ismerje az igék, a főnevek, a melléknevek, a számnevek, a határozószók, a névmások, az igenevek, a 

viszonyszók, a mondatszók szófaji sajátosságait, fajtáit, helyesírását. 

Ismerje a jegyzetelés lehetőségeit. 

A felkészüléshez a tankönyv szövegeit és a munkafüzet feladatait használja. 

 

7. ÉVFOLYAM 

ÍRÁSBELI: elbeszélés leíró és jellemző résszel 

IRODALOM 

A tanuló ismerje a reformkor jellemzőit, ismerje kulturális intézményeit. 

Kölcsey Ferenc Himnusz,  

                            Huszt 

című műveinek értelmező elemzését a tankönyv szövege alapján ismerje. 

Vörösmarty Mihály Szózat című művének elemzését ismerje. 

Regionális vonatkozás: Vörösmarty Mihály Fejér megye szülötte, a tanuló tudjon erről, és feleletében térjen 

ki rá bővebben. 

Ismerje a himnusz, az epigramma fogalmakat. 

Ismerje Petőfi Sándor életútját. 

Ismerje Petőfi Sándor: Kiskunság 

                                         Szeptember végén 

                                         Egy gondolat bánt engemet 

                                         Nemzeti dal  

című verseinek elemző értelmezését. 

Ismerje az elégia, dal, az óda, himnusz fogalmát, az időmértékes verselést. 

Tudja Janus Pannonius Pannónia dicsérete, Balassi Bálint Egy katonaének című versének értelmező 

elemzését. 

Arany János Szondi két apródja című balladáját értelmezze. 

Ismerje Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényének cselekményét, szerkezetét, szereplőinek 

viszonyrendszerét, regény fogalmát. 

Ismerje, és tudja Mikszáth Kálmán A néhai bárány című novellájának cselekményét szerkezetét. 

A Szent Péter esernyője című regényének fő jellemzőit, cselekményét és szerkezetét. 

Tudja, hogy a líra alapformája a dal, és hozzon példákat a tankönyv szövegéből! 

Ismerje Moliere: Tartuffe c. komédiájának tartalmát és a dráma fogalmát. 

Memoriter: A szaktanárral való előzetes egyeztetés alapján készüljön fel a tanuló! 

MAGYAR NYELV 

Ismerje az állítmányi fogalmát, fajtáit, kifejezőeszközeit, 

az alárendelő szószerkezet fogalmát, részeit, 
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az alany fogalmát, fajtáit, kifejezőeszközeit, 

a tárgyas szószerkezet, a határozós szószerkezet, a jelzős szószerkezet részeit, azok fogalmát, kérdéseit, 

kifejezőeszközeit. 

Tudja az egyszerű mondatot elemezni, ábrázolni. 

Ismerje, és ismerje fel a mellérendelő szószerkezet fogalmát, fajtáit. 

Helyesírás: egybeírás, különírás 

A felkészüléshez a tankönyv szövegét és a munkafüzet feladatait használja! 

 

8. ÉVFOLYAM 

ÍRÁSBELI 

önéletrajz írása 

SZÓBELI 

Ismerje a Nyugat című folyóirat irodalomtörténeti jelentőségét. Ismerje Ady Endre életútját, a tankönyvben 

szereplő műveinek elemző értelmezését. 

Tudja elemezni Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényét (cselekmény, szerkezet, szereplők, 

mondanivaló) 

Ismerje Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel 

               Kosztolányi Dezső: Szegény kisgyermek panaszai c. ciklusának tankönyvben 

szereplő  részleteit, 

               Tóth Árpád: Körúti hajnal c. versének elemző értelmezését. 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben c. regényének cselekményét, szerkezetét. 

József Attila: Levegőt, 

                        Születésnapomra c. verseinek értelmező elemzését. 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom, 

                             Tétova óda, 

                             Razglednicák című verseit, és azok a tankönyvben szereplő értelmezését. 

Shakespeare: Romeo és Júlia című drámáját ismerje, és tudja elmondani annak tartalmát, szereplőinek 

kapcsolatrendszerét, a dráma műfaji sajátosságait. 

Ismerje az 1945 utáni magyar irodalomból Sánta Ferenc Nácik című novelláját, 

                                                                              Örkény István In memoriam dr. K. H.G. c.                                                               

novelláját. 

Memoriter: A szaktanárral való előzetes egyeztetés alapján készüljön fel a tanuló! 

MAGYAR NYELV 

A tanuló ismerje fel a mondatfajtákat. 

Tudja a mondatokat szerkezeti szempontból felosztani. 

Tudja az összetett mondatokat elemezni. 

Ismerje a mondatvégi és mondatközi írásjelek helyes használatát. 

Ismerje a magyar nyelv történetét a tankönyv szövegei alapján. 

A felkészüléshez használja a tankönyv szövegeit és a munkafüzet feladatait.  

 

 

9. ÉVFOLYAM 

ÍRÁSBELI: esszé írása 

SZÓBELI 

IRODALOM 

A tanuló ismerje a tankönyvben szereplő mítoszok tartalmát, cselekményét. 

Az ókori görög epika eposzait: Homérosz: Iliász, Odüsszeia, tudja ismertetni tartalmukat, cselekményüket, 

szereplőik egymáshoz való viszonyát, az eposz műfaji sajátosságait. 

Az ókori görög líra alkotásait: Szapphó, Alkaiosz, Anakreon műveit és azok elemzését. 

Az ókori görög dráma, görög színház jellemzőit, és Szophoklész: Antigoné című művét, a tankönyvben 

szereplő műelemzést. 

Az ókori görög költészet alkotói közül: Catullus, Vergilius, Horatius tankönyvben szereplő műveit és azok 

elemzését. 
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A tanuló a középkor irodalmából ismerje az ókeresztény irodalom alkotásait, a vallásos irodalom művei 

közül: a himnuszokat, a Halotti beszéd, az Ómagyar Mária-siralom című alkotásokat. A lovagi irodalmat, a 

vágánsköltészet tankönyvben szereplő műveit. 

Dante Isteni színjáték című művéből a Pokol című részt ismerje és tudja elemezni, valamint Villon 

költészetét. 

A reneszánsz kor alkotásaiból: Petrarca, Bocaccio, Janus Pannonius, Balassi Bálint műveit és azok 

elemzését a tankönyv alapján. 

Shakespeare Hamlet című drámáját, annak tartalmát, szerkezetét, szereplőinek egymáshoz való viszonyát. 

Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem és Moliere Tartuffe című művének elemzését. 

Fogalmak: a tankönyv fejezeteinek végén található fogalomtár követelményeinek megfelelően 

 Hun és magyar mondák 

 Biblia Zsoltárok könyve 23. zsoltár 

 Halotti beszéd és könyörgés 

 Ómagyar Mária-siralom 

 A magyar kódexirodalom  

 A szerzetesrendek szerepe a középkorban, a ciszterci, pálos, jezsuita rend 

  Balassi Bálint: Hogy Júliára talála… 

 Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

MAGYAR NYELV 

A tanuló tudja elmondani, és gyakorlatban is alkalmazni az alábbi témákhoz kapcsolódó elméleti anyagot. 

A személyközi kommunikáció 

Médiaműfajok 

Hangrendszer és hangtörvények 

Szóelemek 

A szóalkotás módjai 

Szófajok 

Szószerkezetek 

Egyszerű és összetett mondatok 

A szöveg szerkezete 

A szöveg jelentésbeli és nyelvtani kapcsolóelemei 

Helyesírási alapelvek 

Helyesírásunk szabályai 

Felkészüléséhez használja a tankönyv szövegeit és a munkafüzet feladatait! 

Memoriter: A szaktanárral való előzetes egyeztetés alapján készüljön fel a tanuló! 

 

10. ÉVFOLYAM 

ÍRÁSBELI: érvelő szöveg írása 

SZÓBELI  

IRODALOM 

A tanuló ismerje az alábbi műveket azok elemzését a tankönyv szövegei alapján 

 Az európai felvilágosodás irodalmából 

D. Defoe: Robinson Crusoe 

J. Swift: Gulliver utazásai 

Voltaire: Candide 

Rousseau: Értekezések 

J. W.Geothe: Az ifjú Werther szenvedései 

                       Faust 

A magyar felvilágosodás irodalmából: 

Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 

                                         Tartózkodó kérelem 

                                          A boldogság 

                                          A Reményhez 

                                          A tihanyi ekhóhoz 
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                                          A Magánossághoz 

Berzsenyi Dániel:           A magyarokhoz (Romlásnak indult……) 

                                          A magyarokhoz ( Forr a világ…) 

                                           A közelítő tél 

                                          Osztályrészem 

Kármán József: Fanni hagyományai 

Batsányi János: A franciaországi változásokra 

Kazinczy Ferenc irodalmi programját, a nyelvújítást 

Virág Benedek, Ányos Pál munkásságát a tanuló ismerje. 

Bessenyei György kulturális programját 

Az európai romantika irodalmából: 

Hoffmann: Az arany virágcserép 

 Shelley: Óda a nyugati szélhez 

Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame 

Puskin: Anyegin 

A magyar reformkor és romantika irodalmából: 

Katona József: Bánk bán 

Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas 

                             Himnusz 

                              Zrínyi második éneke, Zrínyi dala 

                              Parainesis 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

                                      Szózat 

                                       A Guttenberg-albumba 

                                       Előszó 

                                       Gondolatok a könyvtárban 

                                        A vén cigány 

Regionális vonatkozás: Vörösmarty Mihály Fejér megye szülötte és a ciszter gimnázium tanulója volt a 

tanuló tudjon erről részletesen beszélni. 

Petőfi Sándor: Egy estém otthon 

                            A puszta télen 

                             A helység kalapácsa 

                             Felhők versciklus 

                             Egy gondolat bánt engemet 

                              A XIX. század költői 

                              Minek nevezzelek 

                               Nemzeti dal 

                               Az apostol 

Arany János: Toldi estéje 

                         Letészem a lantot 

                         Ősszel 

                         Ágnes asszony, Szondi két apródja 

                         Őszikék ciklus versei és balladái 

Jókai Mór: Az arany ember 

Memoriter: A szaktanárral való előzetes egyeztetés alapján készüljön fel a tanuló! 

MAGYAR NYELV 

A tanuló ismerje a szövegfajtákat, szövegtípusokat: leíró, elbeszélő, elemző-meggyőző szövegtípust, a 

nyilvános kommunikáció szövegtípusait, a magánéleti kommunikáció szövegtípusait. 

Ismerje a magyarázat, ajánlás, tervezett szöveg spontán szöveg, monologikus szöveg, dia-logikus szöveg 

fogalmát. 

Tudja, hogyan kell írni levelet, hivatalos levelet, kérvényt, panaszlevelet, önéletrajzot, pályázatot, 

jegyzőkönyvet, meghatalmazást, elismervényt. 

Ismerje a vitaindító, a hozzászólás felépítését. 
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Ismerje a főbb nyelvváltozatokat: nyelvi standard, a köznyelv, a regionális köznyelv, a nyelvjárások és a 

csoportnyelvek fogalmát, fajtáit. 

A nemzeti nyelv, nyelvváltozat, standardizáció, köznyelv, regionális köznyelv fogalmát ismerje. 

 Tudja, hogyan tagolódik a nyelv társadalmi és területi szempontok szerint. 

Ismerje a magyar nyelv nyelvjárásait, a magyar nyelv egynyelvű szótárait. 

A retorika fogalmát, a szónoki beszéd felépítését, alkalmazási lehetőségeit. 

A érv fogalmát, felépítését, az érvtípusokat, a retorikai szövegek kifejezőeszközeit. 

Ismerje a kulturált vita szabályait, a befolyásolás módszereit. 

Felkészüléshez használja a tankönyvek szövegeit és a munkafüzet feladatait. 

 

11.ÉVFOLYAM 

ÍRÁSBELI: esszé írása 

SZÓBELI  

IRODALOM 

A tanuló ismerje az irodalmi élet változását a XIX. század második felében Magyarországon, 

Vajda János költészetét: A vaáli erdőben, Az üstökös, húsz év múlva 

Mikszáth Kálmán prózáját: Az a fekete folt, Bede Anna tartozása, Beszterce ostroma 

A XIX. sz. világirodalmából ismerje a realizmus irányzatát és az alábbi művek tartalmát, elemzését, 

szereplőinek egymáshoz való viszonyát: 

Balzac: Goriot apó 

Gogol: A köpönyeg 

Tolsztoj: Ivan Iljics halála 

Csehov: A csinovnyik halála 

               A sirály 

Ibsen: A vadkacsa. 

Tudja értelmezni a klasszikus modernség irányzatait, ismerje kialakulásuk körülményeit, stilisztikai 

sajátosságaikat. 

Ismerje Baudelaire: Az albatrosz 

                                    Kapcsolatok 

              Verlaine: Költészettan 

                               Őszi chanson 

              Rimbaud: A magánhangzók szonettje című műveit és azok elemzését. 

A XX. század első évtizedeinek magyar irodalmát, a Nyugat c. folyóirat jelentőségét ismerje a tanuló, 

valamint Ady Endre életművét, alábbi műveket illessze az életműbe és tudja őket elemezni: 

Góg és Magóg fia vagyok én, 

A magyar Messiások, 

Új vizeken járok, 

A magyar Ugaron, 

A Hortobágy poétája, 

Héja- nász az avaron, 

Lédával a bálban, 

Elbocsátó szép üzenet, 

Harc a Nagyúrral, 

Kocsi–út az éjszakában, 

Párisban járt az Ősz, 

A Sion-hegy alatt, 

Nekünk Mohács kell, 

A föl-földobott kő, 

Bujdosó kuruc rigmusa, 

Emlékezés egy nyár-éjszakára, 

Az eltévedt lovas, 

Ember az embertelenségben, 

Őrizem a szemed. 
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Babits Mihály életművét, és tudja az alábbi művek elemző értelmezését 

In Horatium 

A lírikus epilógja 

Esti kérdés 

Húsvét előtt 

A gazda bekeríti házát 

Cigány a siralomházban 

Ősz és tavasz között 

Balázsolás 

Jónás könyve  

Jónás imája 

Ismerje Kosztolányi Dezső életművét és alábbi műveinek elemzését: 

A szegény kisgyermek panaszai (Mint aki a sínek közé esett, Mostan színes tintákról álmodom) 

Boldog szomorú dal 

Halotti beszéd 

Hajnali részegség 

Szeptemberi áhítat 

Édes Anna 

Esti Kornél novellák 

Móricz Zsigmond portréját, a Tragédia, a Barbárok című novelláit, valamint a Rokonok című regényét. 

Krúdy Gyula, Kaffka Margit, Csáth Géza, a Nyugat első nemzedékének novellái 

Ismerje Krúdy Gyula novellái közül A hídon című novellát. 

Regionális vonatkozás: Kodolányi János és Gárdonyi Géza prózája. 

Tudja elemezni Juhász Gyula Tiszai csönd, Tápai lagzi, Milyen volt, Anna örök című verseit. 

Ismerje, és tudja elemezni Tóth Árpád Elégia egy rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Körúti hajnal, Esti 

sugárkoszorú című verseit. 

Ismerje Karinthy Frigyes Így írtok ti, Tanár úr kérem c. műveit. 

Az avantgarde irodalmából Kassák Lajos Mesteremberek, Apollinaire A megsebzett galamb és a szökőkút c. 

verseit ismerje. 

MAGYAR NYELV 

A nyelvi szintek stilisztikája: 

A szöveg vizuális elrendezése 

A zeneiség eszközei a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben 

A szókincs stilisztikai vizsgálata 

A mondatformák, mint stilisztikai eszközök 

Az alakzatok és szóképek 

 

A stílusrétegek: 

A nyelvi stílus 

A stílus kifejezőereje 

A társalgási stílus 

Az egyházi szövegek stílusa 

A tudományos ismereterjesztő stílus 

A publicisztikai stílus 

A hivatalos és a szónoki stílus 

A szépirodalmi szövegek stílusa 

A nyelvművelés, nyelvhelyesség, nyelvhasználat 

Memoriter: A szaktanárral való előzetes egyeztetés alapján készüljön fel a tanuló! 

Felkészüléshez a tankönyv szövegeit és a munkafüzet feladatait használja a tanuló. 

Emelt szintű érettségi előkészítősök számára: 

A fentebb felsoroltakon kívül a szóbeli vizsgára irodalomból ismerje az alábbi művek tartalmát, elemzését, 

szereplőinek egymáshoz való viszonyát: 

 Stendhal: Vörös és fekete 



123 
 

Csehov: A 6-os számú kórterem 

Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés 

Móricz Zsigmond: Úri muri 

Kosztolányi Dezső: Aranysárkány VAGY Pacsirta 

valamint ismerje és legyen képes elemezni az alábbi verseket: 

Vajda János: Nádas tavon 

Ady Endre: A fekete zongora, Az ős Kaján 

Babits Mihály: Fortissimo, Mint különös hírmondó 

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél éneke; Ének a semmiről 

 

12. ÉVFOLYAM 

ÍRÁSBELI: egy mű értelmezése 

SZÓBELI 

IRODALOM 

A tanuló ismerje a XX. század világirodalmának művészeti-irodalmi korszakait, stílusait. 

Elemezni tudja Thomas Mann Tonio Kröger, Franz Kafka Az átváltozás, Dürrenmatt A fizikusok, Albert 

Camus: Szisziphosz mítosza, Bertold Brecht Kurázsi mama és gyermekei című műveit. 

Radnóti Miklós portréját és az alábbi műveit elemezni, értelmezni tudja: 

Mint a bika, 

Járkálj csak halálraítélt, 

Tétova óda, 

Első ecloga, 

Hetedik ecloga, 

Töredék, 

Á la recherche, 

Erőltetett menet, 

Razglednicák 

A magyar irodalom alakulását a két világháború között. 

Szabó Lőrinc portréját ismerje. Tudja értelmezni az alábbi műveit: 

Kalibán, 

Az Egy álmai, 

Semmiért egészen, 

Különbéke, 

Tücsökzene, 

Huszonhatodik év. 

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról c. művét ismerje és elemezni, értelmezni tudja. 

József Attila életművét ismerje, és értelmezni tudja az alábbi műveit: 

Tiszta szívvel, Klárisok, 

Holt vidék, Külvárosi éj, 

Téli éjszaka, Óda, 

Reménytelenül, A Dunánál, Levegőt, 

Nem emel föl, Eszmélet, 

Talán eltűnök hirtelen. 

Örkény István Tóték című kisregényét ismerje, valamint Egyperces novelláit ismerje, és értelmezni tudja. 

Ismerje Márai Sándor Egy polgár vallomásai, Ottlik Géza Iskola a határon, Sarkadi Imre: Elveszett 

paradicsom című műveit, Weöres Sándor Az éjszaka csodái c. művét, a Rongyszőnyeg ciklus tankönyvben 

szereplő darabjait, és tudja azokat értelmezni. 

Pilinszky János: Trapéz és korlát 

Harbach, 

                            Harmadnapon, 

                            Négysoros c. verseit és azok értelmezését. 

Nemes Nagy Ágnes: Fák, Között c. verseit és azok értelmezését ismerje. 

Kertész Imre Sorstalanság c. regényét ismerje, és tudja értelmezni.                      
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Memoriter: (A szaktanárral való előzetes egyeztetés alapján készüljön fel a tanuló!) 

MAGYAR NYELV 

Az írás eredete 

A magyar nyelv története 

Nyelvi tervezés, nyelvi politika 

A határon túli magyarok nyelvhasználata 

 

Emelt szintű érettségi előkészítősök számára: 

A fentebb felsoroltakon kívül a szóbeli vizsgára irodalomból ismerje az alábbi művek tartalmát, elemzését, 

szereplőinek egymáshoz való viszonyát: 

Bulgakov: A mester és Margarita 

Beckett: Godot-ra várva 

Miller: Az ügynök halála 

Mészöly Miklós: Saulus 

valamint ismerje és legyen képes elemezni, értelmezni az alábbi verseket: 

Illyés Gyula: Bartók 

József Attila: Ars poetica 

Pilinszky János: Apokrif 

Nagy László: Menyegző VAGY Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok 

kapujából 
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Az osztályozó vizsga követelményei 

 

A sikeres osztályozó vizsga feltétele a legalább elégséges (2) osztályzat, amelyhez az adott évfolyam 

tantervében szereplő ismeretek, fejlesztési követelmények legalább 30%-nak teljesítése szükséges. A 

közepes (3) osztályzat eléréséhez az iskola helyi tantervében szereplő ismeretek, fejlesztési követelmények 

legalább 50%-nak, a jó (4) osztályzathoz legalább 70%-nak, a jeles (5) osztályzathoz legalább 85%-nak 

teljesítése szükséges. 

5. osztály 

Elemek elrendezése, rendszerezése adott szempont(ok) szerint. 

Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

Néhány elem kiválasztása. Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. 

A részhalmaz fogalma. Két véges halmaz közös része. Két véges halmaz egyesítése. 

Változatos tartalmú szövegek értelmezése. 

Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata (pl. egyenlő; kisebb; nem nagyobb, nem 

kisebb, nagyobb; több; kevesebb; nem; és; vagy; minden; van olyan, legalább, legfeljebb). A tanultakhoz 

kapcsolódó igaz és hamis állítások. Megoldások megtervezése, eredmények ellenőrzése. Egyszerű, 

matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban. 

Definíció 

megértése és 

alkalmazása. 

Természetes 

számok 

milliós 

számkörben, 

egészek, 

törtek, 

tizedes 

törtek. Alaki 

érték, helyi 

érték. 

Számlálás, 

számolás. Hallott számok leírása, látott számok kiolvasása. Negatív szám értelmezése (adósság, fagypont 

alatti hőmérséklet, földrajzi adatok - magasságok, mélységek). 

Számok ábrázolása számegyenesen. Összeadás, kivonás szóban, (fejben) és írásban, szemléltetés 

számegyenesen. 

Ellentett, abszolút érték. Közönséges tört fogalma. Tizedes tört fogalma. A tizedes törtek értelmezése. 

Tizedes törtek jelentése, kiolvasása, leírása. Egész számok, pozitív törtek helye a számegyenesen, 

nagyságrendi összehasonlítások.  

Összeadás, kivonás az egészek és a pozitív törtek körében. 

Természetes számmal szorzás, osztás a törtek körében (0 szerepe a szorzásban, osztásban). 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Összeg, különbség, szorzat, hányados változásai. Műveleti 

tulajdonságok, a helyes műveleti sorrend. Műveletek eredményeinek előzetes becslése, ellenőrzése, 

kerekítése. Szorzásra, osztásra vezető, az egységhez viszonyított egyszerű arányos következtetések. A 

mindennapi életben felmerülő, egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel. 

Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. 

Matematikatörténeti érdekességek: a hatvanas számrendszer kapcsolata idő mérésével. Szöveges feladatok 

megoldása. Egyszerű matematikai problémát tartalmazó rövidebb és hosszabb szövegek feldolgozása. 

 Osztó többszörös fogalma, meghatározása egyszerű esetekben. Osztó, többszörös alkalmazása. Algebrai 

kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. Helymeghatározás 

gyakorlati szituációkban, konkrét esetekben. A Descartes-féle derékszögű koordinátarendszer. 

Matematikatörténet: Descartes. Egyszerű grafikonok értelmezése. Sorozat megadása a képzés szabályával, 

illetve néhány elemével. Példák konkrét sorozatokra. Sorozatok folytatása adott szabály szerint. A tér 

elemei: pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

A tér elemei: pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 
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Párhuzamosság, merőlegesség, konvexitás. 

Síkidomok, sokszögek (háromszögek, négyszögek) szemléletes fogalma. 

A távolság szemléletes fogalma, adott tulajdonságú pontok keresése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága. 

Két egyenes távolsága. 

Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. 

Kör, gömb szemléletes fogalma. 

Sugár, átmérő. 

A szög fogalma, mérése. Szögfajták. 

A szög jelölése, betűzése. 

Matematikatörténet: görög betűk használata a szögek jelölésére, a hatvanas számrendszer 

kapcsolata a szög mérésével. 

Téglalap, négyzet rajzolása. 

Téglalap, négyzet kerülete, területe. 

Háromszög, négyszög sokszög belső és külső szögeinek összege. 

Sokszögek kerülete. 

Kocka, téglatest tulajdonságai, hálója. 

Téglatest (kocka) felszínének és térfogatának kiszámítása. 

Derékszögű háromszög területe. 

Terület meghatározás átdarabolással. 

Valószínűségi játékok és kísérletek dobókockák, pénzérmék segítségével. 

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.  

Egyszerű diagramok, értelmezése, táblázatok olvasása, készítése. 

Elemek elrendezése, rendszerezése adott szempont(ok) szerint. 

Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

Néhány elem kiválasztása.  

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. 

A részhalmaz fogalom alkalmazása. 

Két véges halmaz közös részének, 

két véges halmaz egyesítésének alkalmazása. 

Változatos tartalmú szövegek értelmezése. 

Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata (pl. egyenlő; kisebb; 

nagyobb; több; kevesebb; nem; és; vagy; minden; van olyan, legalább, legfeljebb).  

Példák a biztos, a lehetséges és a lehetetlen bemutatására. 

A tanultakhoz kapcsolódó igaz és hamis állítások. 

Megoldások megtervezése, eredmények ellenőrzése. 

A negatív egész számok és a tizedes tört fogalmának mélyítése. Összevonás, szorzás, osztás 

az egész számok és a tizedes törtek körében. 

Műveleti tulajdonságok, a helyes műveleti sorrend. 

Műveletek eredményeinek előzetes becslése, ellenőrzése, kerekítése. 

Közönséges tört fogalmának mélyítése. Negatív törtek, törtek a számegyenesen.  

Szorzás, osztás a törtek körében. 

A számok reciprokának fogalma. 

A racionális számok halmaza. 

Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek. 

A Descartes-féle derékszögű koordinátarendszer alkalmazása. 

Táblázat hiányzó elemeinek pótlása ismert vagy felismert szabály alapján, ábrázolásuk 

grafikonon. 
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7. évfolyam 

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. 

Párhuzamosság, merőlegesség, konvexitás felismerése, alkalmazása. 

Síkidomok, sokszögek (háromszögek, négyszögek) szemléletes fogalma. 

A távolság szemléletes fogalma, adott tulajdonságú pontok keresése. 

Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. 

 

Matematikatörténet: Bolyai János, Bolyai Farkas 

Kör tulajdonságainak alkalmazása. Húr, szelő, érintő 

Két ponttól egyenlő távolságra levő pontok. 

Szakaszfelező merőleges. 

Szögmásolás, szögfelezés. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 30°, 60°, 90°, 120°. 

Adott egyenesre merőleges szerkesztése. 

Adott egyenessel párhuzamos szerkesztése. 

Téglalap, négyzet szerkesztése. 

Háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint. 

A háromszög magasságának fogalma. 

Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz) megismerése. 

Egyenlőszárú szárú háromszög és speciális négyszögek szerkesztése, egyszerűbb esetekben.  

Szimmetria a térben. 

 

A tengelyes tükrözés. 

Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése.  

A tengelyes tükrözés tulajdonságai. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. 

Tengelyesen szimmetrikus háromszögek, négyszögek (deltoid, rombusz, húrtrapéz, téglalap, 

négyzet), sokszögek. 

A kör. 

Tengelyesen szimmetrikus háromszögek, négyszögek területe. 

Terület meghatározás átdarabolással. 

Valószínűségi játékok és kísérletek dobókockák, pénzérmék segítségével (biztos, lehetetlen 

esemény). 

Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése.  

Egyszerű diagramok, értelmezése, táblázatok olvasása, készítése. 

Átlagszámítás néhány adat esetén (számtani közép). 
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Matematikai játékok. 

Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok készítése).  

Sorba rendezés. Néhány elem esetén az összes eset felsorolása. 

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. 

Matematikatörténet: érdekességek a prímszámok köréből. 

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. 

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.  

Matematikatörténet: az algebra kezdetei. 

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. 

Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét esetekben. Függvények és 
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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. 

Háromszögek osztályozása oldalak, illetve szögek szerint. 

A háromszögek magassága, magasságvonala, magasságpontja.  

A háromszögek kerületének és területének kiszámítása. 

A háromszög és a négyszög belső és külső szögeinek összege. 

Matematikatörténet: Bolyai Farkas, Bolyai János. 

Érdekességek: gömbi geometria. 

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. 

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. 

8. évfolyam 
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Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával. 

Két véges halmaz uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz. 

Matematikatörténet: 

Cantor. 

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. 

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. 

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. 

Egyszerű matematikai problémát tartalmazó hosszabb szövegek feldolgozása. 

Feladatok például a környezetvédelem, az egészséges életmód, a vásárlások, a család 

jövedelmének ésszerű felhasználása köréből. 

Függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordinátarendszerben. 

Lineáris függvények. 
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 (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. 

Eltolás, a vektor fogalma. 

Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne, 

térfogata.  

Ismerkedés a forgáskúppal, gúlával, gömbbel. 

Mértékegységek átváltása racionális számkörben.  

Pitagorasz tétele 

Matematikatörténet: Pitagorasz élete és munkássága. A pitagoraszi számhármasok. 

Egyszerű számításos feladatok a geometria különböző területeiről. 

Kicsinyítés és nagyítás. 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése. 

Adathalmazok elemzése (átlag, módusz, medián) és értelmezése, ábrázolásuk. 

Számtani közép kiszámítása.  

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma. 

Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése. Matematikatörténet: érdekességek a 

valószínűség- számítás fejlődéséről. 

9. évfolyam 

Véges és végtelen halmazok. Végtelen számosság szemléletes fogalma. 

Matematikatörténet: Cantor. 

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). 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, „ha…, akkor”.  

(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.) 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. évfolyamon: a szöveg alapján a megfelelő matematikai modell 

megalkotása.) 

A „minden” és a „van olyan” helyes használata.  

Nyitott mondatok igazsághalmaza, szemléltetés módjai. 

A matematikai bizonyítás. Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás (folyamatos 

feladat a 9–12. évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz szerepe a tudományosság kialakításában. Nevezetes sejtések 

(pl. ikerprím sejtés); hosszan „élt”, de megoldott sejtések (pl.  
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Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Állítás és megfordítása. 

„Akkor és csak akkor” típusú állítások.  

Bizonyítás.  

Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorbarendezés, gyakorlati problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban. Logikai szita. 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Számelmélet elemei.  

A tanult oszthatósági szabályok. Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb 

közös többszörös. Relatív prímek.  

Matematikatörténeti és számelméleti érdekességek: 

(pl. végtelen sok prímszám létezik, tökéletes számok, barátságos számok,  

Eukleidész. Mersenne, Euler, Fermat) 

Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. Permanencia-elv. 

A hatványozás azonosságai. 

Számok abszolút értéke. 

Különböző számrendszerek. A helyiértékes írásmód lényege. Kettes számrendszer. 

Matematikatörténet: Neumann János. 

Számok normálalakja. 

Nevezetes azonosságok: kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás.  

Számolási szabályok, zárójelek használata. 

(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. 

Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása különböző módszerekkel (lebontogatás, 

mérlegelv, szorzattá alakítás, értelmezési tartomány és értékkészlet vizsgálata, grafikus 

módszer). Egyszerű egyenletek paraméterrel. 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 

Elsőfokú egyenletre, egyenletrendszerre vezető szöveges számítási feladatok a 

természettudományokból, a mindennapokból.  

Egyes változók kifejezése fizikai, kémiai képletekből.  

Egy abszolútértéket tartalmazó egyenletek. 
baxcx 

. 

A függvény megadása, elemi tulajdonságai. 

A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok. A lineáris függvények tulajdonságai. Az egyenes 

arányosságot leíró függvény. A lineáris függvény grafikonjának meredeksége, ennek 

jelentése lineáris kapcsolatokban. 

Az abszolútérték-függvény. Az 
baxx 

 függvény grafikonja, tulajdonságai ( 0a ). 
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A négyzetgyökfüggvény. Az xx  ( 0x ) függvény grafikonja, tulajdonságai. 

A fordított arányosság függvénye. x

a
x

 ( 0ax ) grafikonja, tulajdonságai.  

Függvények alkalmazása.  

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása.  

Az cbxaxx 2  (a  0) másodfokú függvény ábrázolása és tulajdonságai.  

Függvénytranszformációk áttekintése az vuxax  2)(  alak segítségével.  

Geometriai alapfogalmak. Térelemek, távolságok és szögek értelmezése. (Folyamatosan a 

9-10. évfolyamon.) 

A háromszög nevezetes vonalai, körei. Oldalfelező merőlegesek, belső szögfelezők, 

magasságvonalak, súlyvonalak, középvonalak tulajdonságai. Körülírt kör, beírt kör. 

Matematikatörténet: Euler-egyenes, Feuerbach-kör bemutatása (interaktív 

szerkesztőprogrammal, bizonyítás nélkül). 

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 (szemlélet alapján). 

A szög mérése. A szög ívmértéke.  

Thalész tétele, és alkalmazásai. 

A matematika mint kulturális örökség. 

Pitagorasz-tétel alkalmazásai. 

(Koordináta-geometria előkészítése.) 

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. 

Vektor szorzása valós számmal. 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlás, kördiagram, 

oszlopdiagram, vonaldiagram). 

Adatsokaságok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem. 

10. évfolyam 
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A matematikai bizonyítás. Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás (folyamatos 

feladat a 9–12. évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz szerepe a tudományosság kialakításában. Nevezetes sejtések 

(pl. ikerprím sejtés); hosszan „élt”, de megoldott sejtések (pl.  

Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Állítás, tétel és megfordítása. Szükséges feltétel, elegendő feltétel. „Akkor és csak akkor” 

típusú állítások. 

Bizonyítás. Bizonyítási módszerek, jellegzetes gondolatmenetek (indirekt módszer, skatulya-

elv) konkrét példákon keresztül. 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, „ha…, akkor”.  

(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.) 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. évfolyamon: a szöveg alapján a megfelelő matematikai modell 

megalkotása.) 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorbarendezés, gyakorlati problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban. 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

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. 

Matematikatörténet: részletek a harmad- és ötödfokú egyenlet megoldásának történetéből. 

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. Egyszerű 

paraméteres másodfokú egyenletek. 

Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között. Gyakorlati példa minimum 

és maximum probléma megoldására. 

Függvények alkalmazása másodfokú és gyökös egyenletek, egyenlőtlenségek megoldására; 

másodfokú függvényre vezető szélsőérték-feladatok 

Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények (sin, cos, tg) tulajdonságai. 

A trigonometrikus függvények alkalmazása egyszerű egyenletek megoldásában. 

A körrel kapcsolatos ismeretek bővítése: kerületi és középponti szög fogalma, kerületi 

szögek tétele; húrnégyszög fogalma, húrnégyszögek tétele. Látószög; látószögkörív mint 
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speciális ponthalmaz (Thalész tételének általánosítása). 

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. 

Vektorok felbontása összetevőkre. 

Vektorok a koordináta-rendszerben. 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. A kiterjesztett szögfüggvényfogalom egyszerű alkalmazásai.  

Valószínűségi kísérletek, az adatok rendszerezése, a valószínűség becslése. 

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 és bekövetkezésének esélye, valószínűsége.  

A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása példákon keresztül. 

A valószínűség klasszikus modelljének előkészítése egyszerű példákon keresztül. 

11. évfolyam 

Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási feladatok. A kombinatorika alkalmazása 

egyszerű geometriai feladatokban.  

Mintavétel visszatevés nélkül és visszatevéssel. 

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Binomiális együtthatók. 

Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. Fokszám összeg és az élek száma közötti 

összefüggés. 

Matematikatörténet: Euler. 

n-edik gyök fogalma, azonosságai. 

A négyzetgyök fogalmának általánosítása. 

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén. 

Hatványozás azonosságainak alkalmazása. Példák az azonosságok érvényben maradására. 

A definíciók és a hatványozás azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható 

exponenciális egyenletek.  
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A logaritmus értelmezése.  

Matematikatörténet: 

A logaritmussal való számolás szerepe a Kepler-törvények felfedezésében. 

Zsebszámológép használata, táblázat használata. 

A logaritmus azonosságai. 

A definíciók és a logaritmus azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható 

logaritmusos egyenletek. 

Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények (sin, cos, tg). 

A trigonometrikus függvények transzformációi:  ,  ; ; . 

Az exponenciális függvények. 

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. 

Szinusztétel, koszinusztétel. 

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. 

Két vektor skaláris szorzata. A skaláris szorzat tulajdonságai. Két vektor merőlegességének 

szükséges és elégséges feltétele. 

Helyvektor.  

Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal. Vektorok és rendezett számpárok közötti 

megfeleltetés. 

A helyvektor koordinátái. 

Szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjának, a háromszög súlypontjának koordinátái.  

Két pont távolsága, a szakasz hossza.  

A kör egyenlete. 

Az egyenes különböző megadási módjai. Az irányvektor, a normálvektor, az iránytangens. 

Iránytangens és az egyenes meredeksége. 

A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal.  

Az egyenes egyenlete.  

Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele. 

Két egyenes metszéspontja.  

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

A kör adott pontjában húzott érintője. 

A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű síkgeometriai feladatok 
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megoldásában. 

Ismétlés, rendszerezés: 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. 

A valószínűség klasszikus modellje.  

Matematikatörténet: Rényi: Levelek a valószínűségről. 

Egyszerű valószínűség-számítási problémák. 

Statisztikai mintavétel. Valószínűségek visszatevéses mintavétel esetén, a binomiális 

eloszlás. Visszatevés nélküli mintavétel. 

12. évfolyam 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, „ha…, akkor”, „akkor és csak akkor” .  

 

Kijelentés fogalma, műveletek kijelentésekkel: konjunkció, diszjunkció, negáció, implikáció, 

ekvivalencia. Logikai műveletek igazságtáblázatai, egyszerű azonosságok. 

A logikai műveletek változatos alkalmazásai feladatokban. 

A számsorozat fogalma. A függvény értelmezési tartománya a pozitív egész számok 

halmaza.  

Matematikatörténet: Fibonacci. 

Számtani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. 

Matematikatörténet: Gauss. 

Mértani sorozat, az n. tag, az első n tag összege.  

Kamatoskamat-számítás.  

Síkidomok kerületének és területének számítása. 

Mértani testek csoportosítása. Hengerszerű testek (hasábok és hengerek), kúpszerű testek 

(gúlák és kúpok), csonka testek (csonka gúla, csonka kúp). Gömb. 

A tanult testek felszínének, térfogatának kiszámítása. Gyakorlati feladatok. 

Egyszerű példák a valószínűség kiszámításának geometriai modelljére. 

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem, szórás. Nagy adathalmazok 

jellemzése statisztikai mutatókkal. 

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: leszámlálási feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal. 

Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. 

Számtan, algebra 

Gyakorlati számítások. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. 

Algebrai azonosságok, hatványozás azonosságai, logaritmus azonosságai, trigonometrikus 

azonosságok. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Algebrai megoldás, grafikus megoldás. 

Ekvivalens egyenletek, ekvivalens átalakítások. A megoldások ellenőrzése. 

Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség. Négyzetgyökös egyenletek. Abszolút értéket 

tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus egyenletek. 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető gyakorlati életből vett és szöveges feladatok. 
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Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A függvények tulajdonságai.  

A tanult alapfüggvények ismerete. 

Függvénytranszformációk:  ,  ; ; . Eltolás, nyújtás és összenyomás a 

tengelyre merőlegesen. 

Függvényvizsgálat a tanult szempontok szerint. 

 

A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata. 

Definíció és tétel. A tétel bizonyítása. A tétel megfordítása. 

Bizonyítási módszerek. 

Kombinatorika: leszámlálási feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal. 

Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. 

Gyakorlati számítások. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. 

Algebrai azonosságok, hatványozás azonosságai, logaritmus azonosságai, trigonometrikus 

azonosságok. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Algebrai megoldás, grafikus megoldás. 

Ekvivalens egyenletek, ekvivalens átalakítások. A megoldások ellenőrzése. 

Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség. Négyzetgyökös egyenletek. Abszolút értéket 

tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus egyenletek. 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető gyakorlati életből vett és szöveges feladatok. 

A függvény megadása. A függvények tulajdonságai.  

A tanult alapfüggvények ismerete. 

Függvénytranszformációk:  ,  ; ; . Eltolás, nyújtás és összenyomás a 

tengelyre merőlegesen. 

Függvényvizsgálat a tanult szempontok szerint. 

 

Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok. 

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge. 

Távolságok és szögek kiszámítása. 

Geometriai transzformációk. Távolságok és szögek vizsgálata a transzformációknál. 

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. 

Matematikatörténet: 

a vektor fogalmának fejlődése a fizikai vektorfogalomtól a rendezett szám n-esig. 

Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Két alakzat közös pontja. 

Matematikatörténet: nevezetes szerkeszthetőségi problémák. 

Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. Véletlen esemény valószínűsége.  

A valószínűség kiszámítása a klasszikus modell alapján.  
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A véletlen törvényszerűségei. 

 

Emelt szintű előkészítő csoport (11-12. évfolyamok) 

 

Számhalmazok.  

Számhalmazok bővítésének szükségessége a természetes számoktól a komplex 

számokig.  

Algebrai számok, transzcendens számok. 

Halmazok számossága. 

Halmazok ekvivalenciája. 

Végtelen és véges halmazok. 

Megszámlálható és nem megszámlálható halmazok. 

Kontinuum-sejtés. 

Matematikatörténet: Cantor, Hilbert, Gödel. 

Konstrukciók. Lehetetlenségi bizonyítások. 

Adott tulajdonságú matematikai objektumok konstruálása. 

Adott tulajdonságú sorozatok, függvények, egyenletek, műveletek, ábrák, lefedések, 

színezések stb. 

Annak indoklása, hogy valamely konstrukció nem hozható létre. (Pl. invariáns 

mennyiség keresésével.) 

Példák a matematika történetéből lehetetlenségi bizonyításokra.  

Kombinatorika. (A korábbi ismeretek összegzése.) 

Permutáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 

Variáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 

Kombináció – ismétlés nélkül és ismétléssel.  

(Vegyes kombinatorikai feladatokon keresztül ismétlés, rendszerezés.) 

Binomiális együtthatók, tulajdonságaik. 

Pascal-háromszög és tulajdonságai. 

Binomiális tétel. 

Matematikatörténet: Blaise Pascal. 

Néhány kombinatorikus geometriai probléma. 

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Gráfok. 

Gráfelméleti alapfogalmak: csúcs, él, fokszám, egyszerű gráf, összefüggő gráf, 

komplementer gráf, fagráf, kör, teljes gráf). 

Gráfokra, éleikre, csúcsok fokszámaira vonatkozó egyszerű tételek. 

Euler-vonal, Hamilton-kör. 

Gráfok alkalmazása leszámolásos feladatokban – rendszerező ismétlés. 

Matematikatörténet: Euler. 

A matematika felépítése. 

Fogalmak, alapfogalmak, axiómák, tételek, sejtések. 

Műveletek a matematikában.  

Műveleti tulajdonságok. 

Relációk a matematikában és a mindennapi életben. 

Relációtulajdonságok. 

Bizonyítási módszerek áttekintése. 

Direkt, indirekt bizonyítás, logikai szita formula,  

skatulya elv, teljes indukció. Tételek megfordítása. 

A racionális kitevőjű hatványok, a hatványozás azonosságainak ismétlése. 

Számolás racionális kitevőjű hatványokkal, gyökös kifejezésekkel. 
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Irracionális szám kétoldali közelítése racionális számokkal. 

A hatványfogalom kiterjesztése irracionális számra. 

Az exponenciális függvény. 

Az exponenciális függvény ábrázolása, vizsgálata. 

Exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Megoldás a definíció és az azonosságok alkalmazásával. 

Exponenciális egyenletre vezető valós problémák megoldása. 

Számolás 10 hatványaival, 2 hatványaival. 

A logaritmus fogalma. 

Logaritmus értékének meghatározása a definíció alapján és számológéppel. 

A logaritmus azonosságai. 

Szorzat, hányados, hatvány logaritmusa, áttérés más alapú logaritmusra. 

Az értelmezési tartomány változásának vizsgálata az azonosságok kétirányú alkalmazásánál. 

A logaritmus azonosságainak alkalmazása kifejezések számértékének meghatározására, 

kifejezések átalakítására. 

Matematikatörténet: Napier, Kepler. A logaritmus fogalmának  kialakulása, változása. 

Logaritmustáblázat. 

A logaritmusfüggvény. 

A logaritmusfüggvény ábrázolása, vizsgálata. 

Adott alaphoz tartozó exponenciális és logaritmusfüggvény kapcsolata. 

Inverz függvénykapcsolat. 

Logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Megoldás a definíció és az azonosságok alkalmazásával. 

Értelmezési tartomány vizsgálatának fokozott szükségessége logaritmusos egyenleteknél. 

Paraméteres exponenciális és logaritmusos egyenletek. 

Egyenletek ekvivalenciájával kapcsolatos ismeretek összegzése. 

A vektorokról tanultak rendszerező ismétlése: 

– a vektor fogalma, 

– vektorműveletek, 

– vektorfelbontás. 

A vektorok koordinátáival végzett műveletek és tulajdonságaik. 

A vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái. 

A szögfüggvények általános értelmezése. 

Forgásszög, egységvektor, vektorkoordináták. 

A szögfüggvények előjele a különböző síknegyedekben. 

Szögfüggvények közötti összefüggések. 

Egyszerű trigonometrikus összefüggések bizonyítása. 
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A trigonometrikus függvények. 

A szögfüggvények értelmezési tartománya, értékkészlete, zérushelyek, szélsőérték, periódus, 

monotonitás. 

A trigonometrikus függvények transzformáltjai, függvényvizsgálat. 

Két vektor skaláris szorzata. 

A skaláris szorzat tulajdonságai. 

A skaláris szorzás alkalmazása számítási és bizonyítási feladatokban. 

Merőleges vektorok skaláris szorzata. 

Szükséges és elégséges feltétel. 

Két vektor skaláris szorzatának kifejezése a vektorkoordináták segítségével. 

A skaláris szorzat és a Cauchy-egyenlőtlenség kapcsolata. 

Vektorok vektoriális szorzata. 

Szemléletes kép, bizonyítások nélkül. 

A háromszög területének kifejezése két oldal és a közbezárt szög segítségével. 

A háromszög egy oldalának kifejezése a köré írt kör sugara és szemközti szög segítségével. 

Szinusztétel. 

Koszinusztétel. 

A tételek pontos kimondása, bizonyítása. 

Kapcsolat a Pitagorasz-tétellel. 

Általános háromszög adatainak meghatározása. Egyértelműség vizsgálata. 

Szög, távolság, terület meghatározása gyakorlati problémákban is. 

Bizonyítási feladatok. 

Szögfüggvények közötti összefüggések. 

Addíciós tételek: 

 két szög összegének és különbségének szögfüggvényei, 

 egy szög kétszeresének szögfüggvényei, 

 félszögek szögfüggvényei, 

 két szög összegének és különbségének szorzattá alakítása. 

A trigonometrikus azonosságok használata, több lehetőség közül a legalkalmasabb összefüggés 

megtalálása. 

Trigonometrikus kifejezések értékének meghatározása. 

Háromszögekre vonatkozó feladatok addíciós tételekkel.  

Tangenstétel. 

Trigonometrikus egyenletek. 

Az összes megoldás megkeresése. Hamis gyökök elkerülése. 

Trigonometrikus egyenlőtlenségek. 

Grafikus megoldás vagy egységkör alkalmazása.  

Időtől függő periodikus jelenségek vizsgálata. 

Trigonometrikus kifejezések szélsőértékének keresése. 
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A Descartes-féle koordinátarendszer. 

A helyvektor és a szabadvektor. 

Rendszerező ismétlés. 

Vektor abszolútértékének kiszámítása. 

Két pont távolságának kiszámítása. 

A Pitagorasz-tétel alkalmazása. 

Két vektor hajlásszöge. 

Skaláris szorzat használata. 

Szakasz osztópontjának koordinátái. 

A háromszög súlypontjának koordinátái. 

Elemi geometriai ismereteket alkalmazása, vektorok használata, koordináták számolása. 

Az egyenes helyzetét jellemző adatok: irányvektor, normálvektor, irányszög, iránytangens. 

A különböző jellemzők közötti kapcsolat értése, használata. 

Az egyenes egyenletei. 

 Adott pontra illeszkedő, adott normálvektorú egyenes, illetve sík egyenlete. 

 Adott pontra illeszkedő, adott irányvektorú egyenes egyenlete síkban, 

egyenletrendszere térben. 

 Iránytényezős egyenlet.  

Geometriai feladatok megoldása algebrai eszközökkel. 

Kétismeretlenes lineáris egyenlet és az egyenes egyenletének kapcsolata. 

A feladathoz alkalmas egyenlettípus kiválasztása. 

Két egyenes párhuzamosságának és merőlegességének a feltétele. 

Két egyenes metszéspontja. 

Két egyenes szöge. 

Skaláris szorzat használata. 

A kör egyenlete. 

Kétismeretlenes másodfokú egyenlet és a kör egyenletének kapcsolata. 

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

A kör érintőjének egyenlete. 

Két kör közös pontjainak meghatározása. 

Másodfokú, kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 

A diszkrimináns vizsgálata, diszkusszió. 

Szerkeszthetőségi kérdések. 

A parabola tengelyponti egyenlete. 

A parabola pontjainak tulajdonsága: fókuszpont, vezéregyenes. 

A parabola és a másodfokú függvény. 

Teljes négyzetté kiegészítés. 

A parabola és az egyenes kölcsönös helyzete. 
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A diszkrimináns vizsgálata, diszkusszió. 

Összetett feladatok megoldása paraméter segítségével vagy a szerkesztés menetének 

követésével. 

Mértani helyek keresése. 

Apollóniosz-kör. 

Merőleges affinitással kapott mértani helyek. 

Ponthalmazok a koordinátasíkon. 

Egyenlőtlenséggel megadott egyszerű feltételek. 

Lineáris programozási feladat. 

Statisztikai mintavétel. 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 

Számsokaságok jellemzése: átlag, medián, módusz, szórás. 

Gyakorlati példák arra, hogy mikor melyik mutatóval célszerű jellemezni a számsokaságot. 

Átlagos abszolút eltérés, átlagos négyzetes eltérés. 

A medián és az átlag minimumtulajdonsága.  

Közvélemény-kutatás. Statisztikai évkönyv.  

Minőség-ellenőrzés. 

Eseményalgebra. 

Kapcsolat a halmazok és a logika műveleteivel. 

Matematikatörténet: George Boole. 

Véletlen jelenségek megfigyelése. 

A modell és a valóság kapcsolata. 

Szerencsejátékok elemzése. 

Klasszikus valószínűségi modell. 

Események összegének, szorzatának, komplementerének valószínűsége. 

Kizáró események, független események valószínűsége.  

Feltételes valószínűség. 

Mintavételre vonatkozó valószínűségek megoldása klasszikus modell alapján. 

Nagy számok törvénye. (Szemléletes tárgyalás képletek nélkül.) 

Geometriai valószínűség. 

Matematikatörténet: Pólya György, Rényi Alfréd. 

12. évfolyam 

Azonos egyenlőtlenségek. 

Nevezetes közepek közötti egyenlőtlenségek. 

 (Többváltozós alak bizonyítása fokozatos közelítés  módszerével.) 

Nevezetes közepek közötti egyenlőtlenségek alkalmazása  

szélsőérték-feladatok megoldásában.  

Szélsőérték-feladatok megoldása függvénytulajdonságok segítségével.  (Másodfokú és trigonometrikus 

függvényekkel.) 

Szélsőérték-feladatok megoldása fokozatos közelítés módszerével. 
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Bernoulli-egyenlőtlenség. 

Cauchy-egyenlőtlenség. 

Jensen-egyenlőtlenség. (Bizonyítás nélkül, szemléletes képpel.)  

Környezetvédelem: legrövidebb utak és egyéb optimális módszerek keresése. 

A sorozat fogalma, megadása, ábrázolása. 

Korábbi ismeretek rendszerező ismétlése. 

Sorozat megadása rekurzióval – Fibonacci-sorozat. 

Rekurzív sorozat n-edik elemének megadása.  

Matematikatörténet: Fibonacci. 

Számtani sorozat. 

A számtani sorozat n-edik tagja. 

A számtani sorozat első n tagjának összege. 

Mértani sorozat. 

A mértani sorozat n-edik tagja. 

A mértani sorozat első n tagjának összege. 

Számítási feladatok számtani és a mértani sorozatokra.  

Szöveges faladatok gyakorlati alkalmazásokkal. 

A számtani sorozat mint lineáris és a mértani sorozat mint exponenciális függvény 

összehasonlítása.  

Gyakorlati alkalmazások – kamatos kamat számítása. 

Törlesztési feladatok. 

Pénzügyi alapfogalmak – kamatos kamat, törlesztőrészlet, hitel, THM, gyűjtőjáradék. 

Véges sorok összegzése. 

Számtani és mértani sorozatból előállított szorzatok összegzése.  

Teleszkópos összegek. 

Matematikatörténet: Fibonacci. 

Sorozatok konvergenciája.  

A határérték szemléletes és pontos definíciói.  

Műveletek konvergens sorozatokkal.  

Konvergens és divergens sorozatok. 

Az n a , n n  
1

1

n

n

 
 

 
sorozatok. 

Konvergens sorozatok tulajdonságai. 

Torlódási pont. 

Konvergens sorozatnak egy határértéke van. 

Minden konvergens sorozat korlátos. 

Monoton és korlátos sorozat konvergens. 

Konvergens sorozatokra vonatkozó egyenlőtlenségek. Rendőrelv. 

Végtelen sorok. 

Végtelenen sor konvergenciája, összege. 

Végtelen mértani sor. 

Szakaszos végtelen tizedes tört átváltása. 

További példák konvergens sorokra. 

Teleszkópos összegek. 

Négyzetszámok reciprokainak összege. 

Példák nem konvergens sorokra. 

Harmonikus sor.  

Feltételesen konvergens sorok. 

A valós számok halmazán értelmezett függvények jellemzése. 

Korábbi ismeretek rendszerező ismétlése. 
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Függvény határértéke. 

A függvények határértékének szemléletes fogalma, pontos definíciói. Jelölések. 

Függvények véges helyen vett véges; véges helyen vett végtelen; végtelenben vett véges; 

végtelenben vett végtelen határértéke. 

A sorozatok és a függvények határértékének kapcsolata. 

A x

xsin

függvény vizsgálata, az x = 0 helyen vett határértéke. 

A függvények folytonossága. 

Példák folytonos és nem folytonos függvényekre. 

A folytonosság definíciói. 

Intervallumon folytonos függvények. 

Korlátos és zárt intervallumon folytonos függvények tulajdonságai. 

(Bizonyítások nélkül, de ellenpéldákkal azokra az esetekre, ha az intervallum nem korlátos, 

nem zárt, illetve ha a függvény nem folytonos.) 

Bevezető feladatok a differenciálhányados fogalmának előkészítésére. 

A függvénygörbe érintőjének iránytangense. 

A pillanatnyi sebesség meghatározása. 

A differenciálhatóság fogalma. 

A különbségi hányados függvény, a differenciálhányados (derivált), a deriváltfüggvény. 

Példák nem differenciálható függvényekre is. 

Kapcsolat a differenciálható és a folytonos függvények között. 

Alapfüggvények deriváltja: 

Konstans függvény, xn, trigonometrikus függvények deriváltja. 

Műveletek differenciálható függvényekkel. 

Függvény konstansszorosának deriváltja, összeg-, szorzat-, hányados-, összetett függvény 

deriváltja. 

Inverz függvény deriváltja.  

Exponenciális és logaritmusfüggvény deriváltja. (Bizonyítás nélkül.) 

Magasabbrendű deriváltak. 

Matematikatörténet: Fermat, Leibniz, Newton, Cauchy, Weierstrass. 

A függvény tulajdonságai és a derivált kapcsolata. 

 Lokális növekedés, fogyás – intervallumon monoton függvény. 

 Szélsőérték – lokális szélsőérték, abszolút szélsőérték. 

A szükséges és az elégséges feltételek pontos megfogalmazása, alkalmazása. 

Középértéktételek. 

Rolle- és Lagrange-tétel. (Szemléletes kép.) 

Konvexitás vizsgálata deriválással. 

A konvexitás definíciója. 



146 
 

Inflexiós pont. 

A második derivált és a konvexitás kapcsolata. 

Függvényvizsgálat differenciálszámítással. 

Összevetés az elemi módszerekkel. 

Gyakorlati jellegű szélsőérték-feladatok megoldása. 

A differenciálszámítás és az elemi módszerek összevetése. 

A területszámítás alapelvei. 

Néhány egyszerűbb alakzat területének levezetése az alapelvekből. 

A területszámítás módszereinek áttekintése. 

Területszámítási módszerek alkalmazása a matematika más témaköreiben. (Pl. geometriai 

bizonyításokban.)  

A térfogatszámítás alapelvei. 

Néhány egyszerűbb test térfogatának levezetése az alapelvekből. 

A térfogatszámítás áttekintése.  

A térfogatszámítás néhány új eleme. 

Cavalieri-elv, a gúla térfogata. 

Csonkagúla térfogata.  

Érintőpoliéderek térfogata. 

Alakzatok felszíne, hálója. 

Csonkakúp felszíne. 

Gömb felszínének levezetése (Heurisztikus, nem precíz módszerrel.)  

Térgeometria elemei. 

Tetraéderekre vonatkozó tételek. 

(Van-e beírt, körülírt gömbje, súlypontja, magasságpontja?) 

Ortogonális tetraéder. 

Tetraéder és paralelepipedon.  

Euler-féle poliéder-tétel. (Bizonyítás nélkül.) 

Szabályos testek. 

Bevezető feladatok az integrál fogalmához. 

Függvény grafikonja alatti terület. 

A megtett út és a sebesség-idő grafikon alatti terület. 

A munka kiszámítása az erő-út grafikon alatti terület alapján. 

Alsó és felső közelítő összegek. 

Az intervallum felosztása, a felosztás finomítása. 

Közelítés véges összegekkel. 

A határozott integrál fogalma, jelölése. 

A szemléletes megközelítésre alapozva eljutás a pontos definícióig. 
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Példa nem integrálható függvényre is. 

Negatív függvény határozott integrálja. 

A határozott integrál és a terület-előjeles terület. 

Az integrál közelítő kiszámítása. 

Számítógépes szoftver használata a határozott integrál szemléltetésére. 

Matematikatörténet: Bernhard Riemann. 

Az integrálhatóság szükséges és elegendő feltétele.  

Korlátos és monoton függvények integrálhatósága. 

A határozott integrál tulajdonságai. 

Az integrál mint a felső határ függvénye. 

Integrálfüggvény. 

Folytonos függvény integrálfüggvényének deriváltja. 

Kapcsolat a differenciálszámítás és az integrálszámítás között. 

A primitív függvény fogalma. 

A primitív függvények halmaza – a határozatlan integrál: 

 hatványfüggvény, polinomfüggvény, 

 trigonometrikus függvények, 

 exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. 

A Newton-Leibniz-tétel. 

Integrálási módszerek: 

Integrálás helyettesítéssel. 

Matematikatörténet: Newton, Leibniz, Euler. 

Az integrálszámítás alkalmazása matematikai és fizikai problémákra. 

Két függvénygörbe közötti terület meghatározása. 

Forgástest térfogatának meghatározása. 

Henger, kúp, csonkakúp, gömb, gömbszelet térfogata. 

Az integrálás közelítő módszerei – numerikus módszerek. 

Néhány egyszerűbb improprius integrál. 

Néhány hatványsor. (Formális meghatározás integrálással.)  

Hatványsorok szerepe a matematikában, fizikában, informatikában.  

Hogyan számolnak az egyszerű számológépek 12 jegy pontossággal? 

Gondolkodási módszerek 

Halmazok, matematikai logika 

Halmazok, megadási módjaik, részhalmaz, kiegészítő halmaz. 

Halmazok közötti műveletek. 

Végtelen halmazok elmélete; számosságok. 

Állítások, logikai értékük. 

Negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia. 
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Univerzális és egzisztenciális kvantor. 

Kombinatorika, gráfok, algoritmusok 

Permutáció, variáció, kombináció. 

Binomiális tétel. Pascal háromszög. 

Elemi gráfelméleti ismeretek. 

Euler-féle poliédertétel. 

A bizonyítások fejlődése és a bizonyítási módszerek változása. 

Nevezetes sejtések. 

Algebra és számelmélet 

Műveletek kifejezésekkel 

Algebrai kifejezések átalakításai, nevezetes szorzatok. 

A hatványozás azonosságai. 

Matematikai fogalmak fejlődése, permanencia-elv.  

Gyökös kifejezések átalakításai. 

Exponenciális és logaritmikus kifejezések átalakításai. 

Számelmélet 

Oszthatósági szabályok. Számolás maradékokkal. 

Prímszámok. 

Oszthatósági feladatok megoldása. 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Lineáris és lineárisra visszavezethető egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek. 

Másodfokú és másodfokúra visszavezethető egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek. 

Gyökös egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek. 

Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek. 

Polinomok algebrája. 

Paraméteres egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak 

Térelemek köcsönös helyzete, távolsága, szöge.  

Geometriai alakzatok, bizonyítások 

Nevezetes ponthalmazok. 

Síkidomok, testek, tulajdonságaik. 

Elemi sík- és térgeometriai tételek. 

Geometriai transzformációk 

Egybevágósági és hasonlósági transzformációk, tulajdonságaik.  

Szerepük a bizonyításokban és a szerkesztésekben. 

Vektorok, trigonometria, koordináta-geometria 
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Vektor fogalma, műveletek a vektorok körében. 

Matematikai fogalmak fejlődésének követése. 

Vektorfelbontás, vektorok koordinátái. 

Hegyesszög szögfüggvényei. Szinusz- és koszinusztétel. 

A háromszög hiányzó adatainak kiszámolása. 

Trigonometrikus azonosságok. 

Az egyenes egyenletei, egyenletrendszere (síkban és térben). 

A kör egyenletei. 

A kúpszeletek definíciója, egyenleteik. 

Geometriai mértékek 

A hosszúság és a szög mértékei. Kiszámolási módjaik. 

A kétoldali közelítés módszere. A terület fogalma és kiszámítási módjai. 

A felszín és térfogat fogalma és kiszámítási módjai. 

Az integrálszámítás felhasználása alakzatok mértékének kiszámításához. 

Függvények, sorozatok, az analízis elemei 

Függvények 

A függvény fogalma. 

Függvények rendszerezése a definiáló kifejezés szerint: konstans, lineáris, egészrész, törtrész, 

másodfokú, abszolútérték, exponenciális, logaritmus, trigonometrikus függvények. 

Függvények rendszerezése tulajdonságaik szerint. 

Függvénytranszformációk. 

Valós folyamatok elemzése függvénytani modellek szerint. 

Sorozatok, sorok 

A sorozat fogalma. 

Számtani, mértani sorozat. 

Rekurzióval megadott egyéb sorozatok. 

Sorozatok monotonitása, konvergenciája. 

A végtelen mértani sor. 

Analízis 

Függvények korlátossága és monotonitása. 

Függvény határértéke, folytonossága. 

Differenciálhányados, derivált függvény. 

Differenciálisi szabályok. 

L’Hospital-szabály. 

Függvényvizsgálat differenciálás segítségével.  

Szélsőérték-meghatározási módok. 

A tanult függvények primitív függvényei. 

Integrálási módszerek. 
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A határozott integrál. 

Newton–Leibniz-tétel. 

A határozott integrál alkalmazásai. 

Improprius integrál. 

Valószínűségszámítás, statisztika 

Statisztikai alapfogalmak: módus, medián, átlag, szórás. 

Eseményalgebra és műveleti tulajdonságai. Teljes eseményrendszer. 

A matematika különböző területeinek öszekapcsolása:  

Boole-algebra.  

Grafikonok, táblázatok, diagrammok készítése és olvasása. 

Valószínűségi kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság. 

A valószínűség kiszámítási módjai.  

Feltételes valószínűség. 

Mintavételi feladatok klasszikus modell alapján. 

Szerepük a mindennapi életben. 

A véletlen szabályszerűségei, a nagy számok törvénye. 

A közvéleménykutatás elemei.  

Motivációs témakörök 

Néhány matematikatörténeti szemelvény. 

A matematikatörténet néhány érdekes problémájának áttekintése.  

(Pl. Rényi Alfréd: Dialógusok a matematikáról.) 

Matematikusokkal kapcsolatos történetek. 

Matematika alapú játékok. 

Logikai feladványok, konstrukciós feladatok. 

A matematika néhány filozófiai kérdése. 

A matematika fejlődésének külső és belső hajtóerői. 

Néhány megoldatlan és megoldhatatlan probléma. 

 

 

 

  



151 
 

Német nyelv 

Osztályozó vizsga az 5-8. évfolyamon a Pass auf! 1-4 tankönyv alapján 

 

Az írásbeli – szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. 

Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban adják ki a tanév végi 

jegyet. 

Az osztályozó vizsga írásbeli követelménye az adott év(ek) nyelvtani ill. lexikai anyaga alapján összeállított 

teszt. A szóbeli témáit az adott évfolyam(ok)on átvett leckék adják. 

 

 

5. évfolyam (Pass auf! 1. kötet  1-11. lecke) 

 

 
Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok 

 

család, barátok, nevek 

számok 1-12-ig 

 

 

 

 

 

adatok önmagamról 

országok, városok 

ismerkedés, életkor 

az ABC 

 

közvetlen környezetünk: ház, 

lakás, lakhely, város 

számok 13-20-ig 

 

 

 

 

 

tevékenységek, hobbi 

 

 

 

 

 

állatkert, állatok 

 

 

 

 

 

iskola: órarend, tantárgyak és 

tevékenységek 

a hét napjai 

 

 

karnevál, kosztümök, szerepek, 

foglalkozások 

 

 

a heißen ige egyes szám 1. 

személyben 

der / die határozott névelők: a 

nemek bemu-tatása (személyek, 

állatok) 

der – mein / die – meine 

megfeleltetések 

 

igeragozás jelen időben, egyes 

számban 

személynév – névmás váltás 

 

 

a sein ige ragozása egyes 

számban és többes szám 3. 

személyben 

kérdőmondat kérdőszó-val és 

anélkül 

az im – in der igazodása a 

főnevek neméhez 

 

az igék ragozása egyes számban 

és többes szám 3. személyben 

rendhagyó igék: fahren, 

schlafen 

 

a főnevek többes száma 

a der – ein / die – eine / das – 

ein névelők 

a können ige ragozása egyes 

számban és többes szám 3. 

személyben 

 

igeragozás egyes számban és 

többes szám 1. személyben 

a lesen ige ragozása 

egyenes és fordított szórend 

 

a sein ige főnév mellett az 

állítmány szerepében 

tagadás kein-nel 

 

megszólítás, köszönés 

bemutatás, bemutatkozás 

jelentkezés telefonon 

 

 

 

 

 

bemutatkozás 

érdeklődés a partner neve, 

lakhelye iránt 

 

 

hely, lakhely megnevezése 

érdeklődés vala-kinek holléte 

felől 

 

 

 

 

 

tevékenységek leírása 

érdeklődés ked-venc 

foglalatossá-gok iránt 

 

 

 

mesélés állatokról 

figyelem felkeltése 

képességek megnevezése 

 

 

 

mesélés tantárgyakról, iskolai 

tevékenységekről 

 

 

 

személyek, tárgyak 

megnevezése 

tagadás, helyesbítés 

 



152 
 

 

étkezés, étkezési szokások 

reggeli készítés 

ételek, italok 

 

a felszólító mód egyes számban 

a főnevek tárgyesete 

 

 

mesélés a reggeliről 

kérés, rendelés 

bocsánatkérés, köszönet 

felszólítás 

 

 

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok 

 

iskolai felszerelések, 

gyűjtemények 

cserebere 

 

 

vásárlás: kedvenc ruhadarabok, 

színek, tulajdonságok 

számok 20-tól 

 

 

születésnap: kívánságok, 

ajándékok, ünneplés 

évszakok, hónapok 

 

 

a haben ige ragozása jelen 

időben 

a főnevek tárgyesete ein / kein 

névelővel 

 

a sein ige melléknév mellet az 

állítmány szerepében 

a nehmen és a mitnehmen ige 

 

 

a dátum kifejezése 

a bekommen ige hasz- 

nálata perfektumban egyes 

szám 1. és 2. szeméyben 

a mögen ige ragozása egyes 

számban 

 

mesélés gyűjteményekről, 

ajánlattétel cserére 

birtoklás és hiány kifejezése 

 

 

színek, tulajdonságok 

megnevezése 

tanácsadás 

tetszés / nemtetszés 

érdeklődés árak iránt 

 

kívánság kifejezése 

gratuláció 

 

6. évfolyam (Pass auf! 2. kötet  1-10. lecke) 

 
Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok 

 

szünidei cselekvések, 

költözés, lakás 

 

 

 

 

bemutatkozás 

család, barátok, hobbi 

lakókörnyezet, épületek, 

helyek 

 

tantárgyak, osztályzatok 

ülésrend 

iskola és osztály bemutatása 

 

 

 

 

otthoni munkák 

otthoni hétköznapok 

segítés a háztartásban 

 

 

 

 napi teendők 

családi időbeosztás, 

munkamegosztás 

 

 

 

helyhatározók „wohin”kérdés-

re auf, in és nach elöljárókkal 

a müssen segédige 

 a jövő idő 

 

sorszámnevek 

 részes eset személyekre 

a wollen segédige 

 

 

 a sein és a haben egyszerű 

múlt ideje 

a mir / dir szem. névmás neben 

/ vor / hinter után 

az unser / euer birtokos 

névmás 

 

mondatkeret elváló igekötős 

igékkel 

a lernen típusú igék múlt ideje 

haben-nel 

 a főnevek részes esete 

 

az ige helye a mondatkeretben 

a wollte / musste / konnte 
alakok 

 a finden típusú igék múlt ideje 

haben-nel 

 

 

 programjavaslat, invitálás 

ellenjavaslat 

amit kell / tudunk / szeretnénk 

megtenni 

szemrehányó kérdés 

 

lakhely, lakcím megnevezése 

félelem kifejezése 

akarás és nem akarás 

indoklás, kifogások 

 

helymeghatározás 

összehasonlítás: régebben és 

most 

beszámoló és értékelés 

 

 

 

tervezés és rákérdezés 

szándékokra 

segítségkérés 

udvarias felszólítás 

annak kifejezése, amit szíve- 

sebben tennénk 

 

beszámolás történtekről 

 érdeklődés történtekről 

tegezve és magázva 

felszólítás többekhez 
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 időpont a kerek óra 

megjelölésével 

 

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok 

 

téli sportok 

téli ruházkodás 

sportbaleset 

hogylét 

 

 

sportprogram 

csapatok és szurkolók 

híres német városok 

 

 

 

vásárlás és eladás 

árucikkek 

adás-vétel 

 

 

 

 

 napi program, napi 

órabeosztás 

programmegbeszélés 

találkozó megbeszélése 

közlekedés 

 

vásárlás 

Mi mennyibe kerül? 

minőség, színek 

személyleírás 

 

a sein-nel álló igék összetett 

múlt időben 

a tulajdonnevek birt. esete 

 mich / dich szem. névmás 

 

a gegen elöljáró 

a földrajzi ne-vekből –er vég-

ződéssel képzett melléknevek 

helymegjelölés elöljáróval és 

részes esettel 

 

a jelzői melléknév alakja a 

határozatlan névelő és a birt. 

névmás mellett 

a für elöljáró 

a személyes névmások részes 

esete 

 

 

a visszaható igék 

 a sich névmás egyes és 

többes számban 

a womit és a mit wem 

kérdések és a válaszok 

 

a haben és az anhaben ige 

a welche/-r/-s névmás  

a jelzői melléknév néve- 

lőkísérő ragozása 

 

 érdeklődés mások hogyléte 

felől 

segítségnyújtás balesetkor 

panaszkodás 

bosszúság kifejezése 

 

invitálás programokra 

tanácstalanság kifejezése 

kétségbeesés 

kérdés és megerősítő válasz 

 

 

 

felszólítás közös cselekvésre 

segélykérés 

egyetértés vagy elutasítás 

tárgyak értékelése 

 

 

az óra 

találkozás és időpont 

megbeszélése 

bosszankodás 

 

 

felnőttek megszólítása 

személyleírás 

tetszés kifejezése 

 

7. évfolyam (Pass auf! 3. kötet  1-8. lecke) 
Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok 

 

1. Ach,schöne Ferien… 

 

Szünidei élmények,  

úti célok 

Tevékenységek  

 

 

 

2. Ein Sporttag im Gymnasium 

Sportágak és sportszerek 

Versenyen elért helyezések 

 

 

 

3. Beim Arzt 

Emberi testrészek, betegségek 

Az orvosi rendelőben  

 

 

 

 

 

Az összetett múlt idő SEIN és 

HABEN segédigékkel- 

ismétlés, rendszerezés 

a tanult elöljárószók 

felelevenítése 

WOHIN? NACH AN WO? IN 

AN 

 

az AN, AUF, HINTER, IN, 

NEBEN, ÜBER, UNTER, 

VOR, ZWISCHEN elöljárószók 

használata részes esettel a Wo? 

kérdésre 

 

 

a SEIN/E és IHR/E birtokos 

névmás alany, tárgy-és részes 

esetben 

 

 

 

 

érdeklődés: 

(Ki hová utazott, hol volt, mit 

csinált?) 

elbeszélés 

 

 

 

 

érdeklődés sportolási 

szokásokról, kedvenc 

sportágakról 

javaslat, sajnálkozás kifejezése 

 

 

érdeklődés a  

másik ember hogyléte felől 

fájdalom 

kifejezése 

jókívánság kifejezése betegség 

esetén 
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4. Ein Wochenende in Melk 

Falusi élet, háziállatok 

Számok, évszámok 

 

 

 

 

 

 

5. Der Wandertag 

Túra tervezése, úti célok  

Időjárás 

Az időjárásnak megfelelő 

öltözködés  

 

6. Besuch in Wien  

Bécs nevezetességei 

Schönbrunn  

 

 

7. Die Geburtstagsparty 

Születésnapi parti 

megszervezése, lebonyolítása 

 

8. Was würdest du gern 

machen? 

 

Szabadidős tevékenységek,  

szórakozási lehetőségek 

barátokkal 

a DÜRFEN  segédige jelen és 

múlt időben  

a man általános alany 

az AN, AUF, HINTER, IN, 

NEBEN, ÜBER, UNTER, 

VOR, ZWISCHEN elöljárószók 

használata tárgyesettel a 

Wohin? kérdésre 

 

a melléknév fokozása 

hasonlító szerkezetek a WIE és 

az ALS kötőszóval VON, ZU 

a DIESER mutató névmás 

alanyesetben 

 

 

a birtokos eset 

az igék egyszerű múlt ideje 

es gibt 

 

a felszólítás egyes és többes 

számban, önözésben 

 

 
WÜRDE + KATI szórend 

 a feltételes mód kifejezése 

körülírással (würde+INFINITIV ) 

programmegbeszélés  

engedélykérés, engedélyezés, 

tiltás 

 

 

 

 

 

 

érvelés valami mellett, javaslat 

elfogadása, elvetése.  

összehasonlítás 

az időjárás  

 

 

a birtokviszony kifejezése 

 egy történet elmesélése múlt 

időben 

a lakóhely leírása 

 

kívánság kifejezése  

 meghívás 

 

hívás valamilyen programra 

egyetértés kifejezése 

a javaslat elvetése 

8. évfolyam (Pass auf! 4. kötet  1-9. lecke) 
Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok 

 

1. Der große Plan 5 

Osztályközösség,  

személyleírás, jellemzés 

 

 

 

2. Wer wird wo wohnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die Ungarn sind  

angekommen! (Dóri und Klara 

erzählen) 

Találkozás előkészítése,  

szépítkezés, testápolás 

 

 

4. Lina zieht in die  

Dachkammer (Csenge und Lina  

 

sollen 

 

 

 

 

 

3. személyű személyes  

névmások részes  

esetben és elöljáróval 

 

 

 

 

 

 

 

mondatok weil kötőszóval 

 

wegen + birtokos eset 

visszaható igék 

gegen / für / wofür / wogegen 

 

 

mondatok dass kötőszóval 

 

 

rákérdezés cselekvés  

végrehajtására  

egyetértés - bemutatkozás  

definíció - megszólítás  

és elbúcsúzás levélben 

 

Levélírás, e-mail, facebook, 

posta - elégedettség kifejezése  

aggodalom kifejezése 

reménykedés  

megnyugtatás és biztatás  

valószínűség és bizonyosság  

helyváltoztatás megnevezése 

kommunikáció levélben:  

címzés 

 

ok-okozat kifejezése 

magyarázkodás 

tetszés és nemtetszés 

tanácsadás, rábeszélés 

különös ismertetőjel leírása 

 

 

múltban történt  

események leírása, illetve  
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erzählen) 

Vendégfogadás, látnivalók,  

programok vendégeknek 

 

 

 

5. Der Stadtbummel (Cili und 

Paula erzählen) 

Áruház, vásárlás, ruházkodás, 

divat 

 

 

6. Heute schreiben wir  

kein Diktat!  

(Bence und Tim erzählen) 

Napirend, házi feladat,  

család és iskola 

 

an + tárgyeset 

außer + részes eset 

dafür / dagegen 

 

 

 

szórendi szabályok  

deshalb, aber és und  után 

 

 

 

 

időhatározós kifejezések 

kérdések: 

wann / wann genau /  

bis wann / wie oft / 

wie lange 

 

elbeszélése 

korábbi és/vagy  

megváltozott vélemény 

csodálkozás, megütközés 

állásfoglalás 

javaslat és válasz 

 

ruhapróba: tetszés és  

nemtetszés - engedélykérés 

bizonytalan magyarázat 

egyértelmű magyarázat  

 

egyetértés és  

vélemény kifejtés 

ellenvélemény 

napi időbeosztás 

érdeklődés tevékeny- 

ségekkel kapcsolatban 

osztályzatok közlése 

vigasztalás 

 

 
 
 
 
 

Témakörök Nyelvtani fogalomkörök Kommunikációs szándékok 

 

7. So haben wir  

gewonnen! (Máté und Martin  

erzählen) 

Szabadidő, sport, foci 

 

 

8. Das geheime  

Tagebuch (Orsolya und Isabel  

erzählen) 

Érzelmek, szeretet, harag,  

kibékülés 

 

 

 

 

9. Die vier Riesen- 

poster (Frau Lohmann und Frau  

Wagner erzählen) 

Németország közelről:  

hétköznapi országismeret 

 

 

vonzatos igék: 

sich interessieren für,  

Angst haben vor,  

gut sein in, sprechen über 

 

 

mellékmondati szórend  

dass, wenn és weil kötőszók 

után  

 

főmondati szórend  

mellékmondat után 

 

 

döbbenet kifejezése 

feltétlen szükségszerűség  

kifejezése 

kérlelés és szíves válasz 

fizikai fájdalom közlése 

 

felháborodás 

bocsánatkérés 

fokozó értékelés 

 

 

 

 

 

rendelés, reagálás  

a rendelésre 

információkérés és -adás 

összehasonlító értékelés 

leírás 

 

 
 
 
 

Általános alapelvek 9-12. évfolyam 

 

 

9. évfolyam 

Ismerje az alapvető nyelvtani szerkezeteket, szófajokat, a mondatalkotás szabályait,  

mondatfajtákat: (kijelentő, kérdő, felszólító mondat), kérdőszavakat, kötőszavakat. A tanult  

témakörökben legalább 1000-1200 szó aktív használata. A feltett kérdésekre egyszerűbb  
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mondatokkal tudjon reagálni kérdéseket feltenni. Tudjon jórészt ismert nyelvi eszközökkel  

megfogalmazott szöveget elolvasni, benne fontos információt megtalálni,ismert struktúrák  

felhasználásával tényszerű, információt közvetítő szöveget írni. 

 

10. évfolyam 

Tudja a tanult nyelvtani szerkezeteket alkalmazni : Plusquamperfekt, cselekvő passzív  

szerkezet minden igeidőben, passzív szerkezet módbeli segédigével, állapot passzív  

mondatok, időhatározói mellékmondatok, Vonatkozói mellékmondatok. Legalább 2000 szó  

aktív használata a tanult témakörökben, a kommunikációs céloknak megfelelően. Jórészt  

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 100-200 szavas szöveget legyen képes globálisan  

és részleteiben megérteni, a lényegét kiemelni és azt közvetíteni, baráti levelet írni. 

 

11. évfolyam 

Tudja helyesen használni az összes igeidőt, összetett mondatok, jelzős szerkezeteket,  

zu+Infinitives szerkezetek, feltételes mód jelen-múlt idő, óhajtó mondatokat. Jórészt ismert  

nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 150 szavas szöveget képes globálisan és részleteiben  

megérteni, a lényegét kiemelni. Legyen képes a tanult témakörökben 3 percig önállóan  

beszélni, tudjon részt venni szituációs feladatokban. Tudjon rövid hivatalos és baráti levelet  

írni figyelve a formai követelményekre. 

 

12. évfolyam 

Tudja a különböző nyelvtani szerkezetek helyes gyakorlati alkalmazását. Feltételezés módbeli  

segéd igével, Futur II., függő beszéd. . Kb. 200 - 250 szavas autentikus szöveget képes globálisan és 

részleteiben megérteni, a lényegét kiemelni. Legyen képes a tanult témakörökben 4 percig önállóan beszélni, 

tudjon részt venni szituációs feladatokban. Tudjon 100 -150 szavas  szöveget önállóan alkotni. Tudja 

gondolatait leírni hivatalos, baráti levél és esszé formájában. 

 

Osztályozó vizsga a 9-12. évfolyamon a KON-TAKT 1-3. alapján 

 
9. évfolyam (KON-TAKT 1 /1-6. lecke 

Témakörök Fogalomkörök Kommunikációs szándékok 

 

Wie geht’s? 

(számok, országnevek, hobbik) 

 

 

 

 

Leute & Leute 

(életkor, foglalkozás, család, 

lakóhely, nyelvóra) 

 

 

Land & Leute 

(tartományok, égtájak, 

nevezetességek, hónapok, 

évszakok, időjárás, országok, 

városok) 

 

Einkaufstour 

(vásárlás, ruhadarabok, színek, 

zsebpénz, sajnálkozás) 

 

 

 

 

Wer …ist? – der, die das 

ich wohne – was /wo /wie 

kijelentő és  kérdő mondat 

 

 

 

mein – dein; sein (ich bin, du 

bist) ; Lehrer/in; főnevek többes 

száma; alles/alle – eldöntendő 

kérdés – tagadás; von 

 

ein/e – es – aber/und+szórend; 

Akkusativ: den; összetett 

szavak – es gibt 

 

 

 

fordított szórend – haben – 

kein/e – tőhangváltós igék: ä, 

ie/i – ihn/sie/es – oder – 

dieser/welcher – möchten- 

brauchen – mehr/mehrere 

 

 

Információkérés 

Köszönés – bemutatkozás – 

köszönet – betűzés – bemutatás 

– hogylét – bocsánatkérés – 

rendelés – fizetés 

 

jelentkezési lap kitöltése – 

vélekedés – tetszés/nemtetszés - 

utasítások 

 

 

tájékozódás térképen, egy 

ország bemutatása; útbaigazítás, 

bocsánatkérés, helyeslés 

 

 

 

kérdés az árra, csodálkozás, 

tetszés, vélekedés, vágyak 

kifejezése, ruhavásárlás 
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Haben Sie ein Zimmer frei? 

(kempingezés – szolgáltatások – 

szobatípusok – szállástípusok – 

tevékenységek - szolgáltatások) 

 

Guten Appetit 
(ételek, élelmiszerek, étkezések, 

ízlelés, különleges ételek) 

 

können – ein/packen – man – 

schlafen (ä) – für – Dativ: dem 

Mann/der Frau – ihm/ihr – in, 

mit + Dativ 

 

 

mögen – essen (i) – doch – 

wollen – noch/erst/nicht mehr – 

schon – jövő idő – birtokos 

névmás – einmal/zweimal 

képesség, lehetőség kifejezése – 

információkérés – szobafoglalás 

– bosszúság – szálloda leírása 

 

 

 

preferencia – összehasonlítás – 

rendelés, fizetés, reklamálás – 

étkezési szokások – gyakoriság 

– családfa  

 

 

 

10. évfolyam (KON-TAKT 1 /7-8 – KON-TAKT 2 /1-4. lecke) 

Témakörök Fogalomkörök Kommunikációs szándékok 

 

Fit für Freizeit 

(hobbik, sportágak, a hét napjai, 

napszakok, napirend, 

tantárgyak, szabadidő) 

 

Die Ferien 
(vakáció, nyaralás, menetjegy-

váltás, információkérés) 

 

treffen, lesen(i) – fahren, 

laufen(ä); müssen – denn – in 

+Akk./Dativ – am Nachmittag – 

felszólító mód – war, hatte 

 

Perfekt – erős/gyenge igék 

személyes névmás Akkusativ – 

földrajzi nevek (wohin/wo) 

 

indoklás – időpontok – 

érdeklődés - nyitvatartás – 

meghívás elfogadása/elutasítása 

– helyeslés  

 

 nyaralási preferenciák – 

történetmesélés – menetrend 

olvasása – üzenetküldés – 

segítség felajánlása/elhárítása 

 

KON-TAKT 2   

 

Eine Männer-WG 

(lakás, lakókörnyezet, bútorok, 

háztartási munkák – lakótárs 

keresése – japán hagyományok) 

 

 

Leons Internetseite 

(internet, számítógép, 

környezettudatosság – 

családtagok, családi állapot – 

Németország egyesítés) 

 

 

Gut, besser, ….. 
(nyelvtanulás, emberek leírása, 

nyelviskola,  egy város 

jellemzése, magyar és 

nemzetközi 

ételkülönlegességek) 

 

Augen auf im Verkehr! 

(tömegközlekedés,  járművek, 

útbaigazítás, jogosítvány – 

repülőtér – utazási 

előkészületek)  

 

zu, seit, vor + Dativ – 

gehören/gehören zu + Dativ 

an, auf, vor, hinter, neben, über, 

unter, zwischen – legen/liegen, 

stellen/stehen - dass 

 

weil - dürfen – módbeli 

segédigék Präterituma – 

birtokos eset – évszámok, 

dátum – Präteritum 

 

 

 

fokozás – hasonlítás 

melléknévragozás (der nette 

Mann – ein netter Mann – 

ungarischer Paprika) 

 

 

 

entweder – oder / sowohl – als 

auch / weder – noch  

függő kérdés: ob – über,durch, 

entlang 

határozatlan névmás:  

einer, welche – keiner 

főnévvé vált melléknevek 

 

lakás bemutatása – berendezési 

tárgyak elhelyezése, 

átrendezése – házibuli 

szervezése 

 

 

tetszés/nemtetszés – vélemény-

nyilvánítás – indoklás – 

internetes oldal bemutatása – 

család, családfa – történelmi 

események, életszakaszok 

elbeszélése 

 

hasonlítás, választás – 

egyetértés/egyet nem értés – 

emberek jellemzése – 

csodálkozás, bizonytalanság – 

nevezetességek bemutatása 

 

 

útvonal leírása – közlekedési 

eszközök előnyei/hátrányai – 

útbaigazítás, tájékozódás, 

jegyvásárlás, szolgáltatások a 

repülőtéren 
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11. évfolyam (KON-TAKT 2 /5-8 – KON-TAKT 3 /1-2. lecke) 

Témakörök Fogalomkörök Kommunikációs szándékok 

 

Für das Leben lernen? 

(az iskola helyiségei, 

iskolatípusok – az osztályzás 

előnyei/hátrányai – tanulás 

külföldön) 

 

 

Aus der Arbeitswelt 

(foglalkozások - állásinterjú 

női ill. férfi foglalkozások 

álláshirdetések, diákmunka) 

 

 

 

 

Gesundheit 

(Testrészek Betegségek, 

balesetek, tünetek, panaszok, 

Orvosi vizsgálat - Kórház 

A nevetés mint gyógyszer 

Egészséges életmód) 

 

 

Sport 

(Sportágak,sporteszközök 

Sportkarrierek - Női futball 

Extrémsportok és –sportolók) 

 

 

 

sich-es igék – feltételes mód 

jelen idő: wäre, hätte, würde 

gehen 

könnte, müsste 

 

 

 

Vonzatos igék: sich freuen über 

worüber – über wen 

darüber – über ihn 

Vonatkozó mellékmondat 

der, die, das 

vonatkozó névmással 

dessen, deren 

 

sollen - Szenvedő szerkezet 

(Passiv) jelen- és elbeszélő múlt 

ideje: wird/wurde gemacht 

lassen 

Szenvedő szerkezet befejezett 

múlt ideje: sind ausgezeichnet 

worden 

 

zu + Infinitiv 

Kötőszók: als – wenn 

sollte 

 

 

egy iskola bemutatása – iskola-

típusok összehasonlítása – egy 

álomiskola – külföldi és hazai 

iskola összehasonlítása – 

érvek/ellenérvek – szívesség 

kérése 

 

Munkakör leírása,jellemzése 

Érdeklődés telefonon – 

Pályaválasztás - Beszámoló 

munkatapasztalatról 

Álláspályázat - Állásinterjú 

Motivációs levél írása 

 

 

Testrészek, panaszok, 

fájdalmak - időpont egyeztetése 

az orvossal 

Kórházi tevékenységek 

Beszámolás eseményekről 

Étkezési- és életmódszokások 

 

 

Sportolás, sportok, sport -

tevékenység jellemzése 

Tanácsadás, buzdítás 

Szurkolás, sportműsorok tv-ben 

Rekordok és sportolók 

Extrémsport – pro és kontra 

KON-TAKT 3   

Die weite Welt 

(Nyaralás - Utazás a szülőkkel, 

ill. nélkülük - Nevezetességek 

Münchenben - Az egyéni, ill. 

társasutazás előnyei és 

hátrányai -Osztálykirándulás 

Az első ifjúsági szálló 

Nyelvtanulás külföldön 

Utazási előkészületek 

A kedvenc német szavam) 

 

Stadt oder Land? 

(Időjárás – Évszakok - A városi 

és a falusi élet előnyei és 

hátrányai - Tevékenységek a 

tanyán - Állattartás a 

lakóházban - Állatok gondozása 

Virtuális állattartás - Legendás 

kutyák)  

 

Kötőszók: obwohl,trotzdem 

 

um… zu, ill. damit célhatározós 

szerkezet 

Vonatkozó névmás: wo 

 

Zustandspassiv: ist geöffnet 

Kötőszó: während 

 

 

Összehasonlítás: je .., desto … 

 

Szenvedő szerkezet (Passiv) 

módbeli segédigével: kann 

gemacht werden 

 

sein zu + Infinitiv 

 

 

Képleírás 

Tetszés kifejezése 

Szállásfoglalás 

 

Tippek nyelvtanuláshoz 

 

 

 

 

 

Időjárási jelenségek jellemzése 

 

Élethelyzetek szembeállítása 

 

Érvek és ellenérvek 

Egyetértés és egyet nem értés 

 

 

 

12. évfolyam (KON-TAKT 3 /3-8. lecke) 
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Témakörök Fogalomkörök Kommunikációs szándékok 

Feiern, Feste, Festivals 
(Sziget fesztivál - Családi 

ünnepek – Nagykorúság - Az első 

iskolai nap hagyományai - 

Nemzeti ünnepek hazánkban és a 

német nyelvterületen - Ünnepek - 

Karácsonyi, szilveszteri 

hagyományok) 

 

Ohne Geld geht nichts 

(A pénz, mint fizetőeszköz 

Folyószámlanyitás a bankban 

Grimm: Az aranyhal - Tanácsok 

a vásárláshoz - Vásárlás az 

interneten - A jövő áruháza – 

Szolgáltatások - Háztartási gépek 

- Használati utasítás) 

 

Medien 
(Fiatalok médiahasználata 

Élet a médiával és anélkül 

Televíziós szokások – Filmek) 

 

 

 

 

 

Menschen um mich 

(Személyleírás - Jellemvonások 

Barátságok, szerelem - Szülő–

gyerek kapcsolat - Kapcsolat a 

testvérrel, nagyszülővel 

Feszültségek a családban 

Generációs konfliktusok, Ételek) 

 

Abistress 

(Ötletek a tanuláshoz - Készülés 

az érettségire - Vizsga-stressz 

Pályaválasztás - Tanulmányok 

Felsőoktatási intézmények 

Foglalkozások, pályaképek 

 

Technik und Umwelt 
(A komputer részei-

Számítógépes tevékenységek 

Találmányok - Közlekedés 

autóval - Autó részei 

Környezetszennyezés 

Ötletek az nergiatakarékossághoz 

Környezetvédelmi akciók német 

iskolákban- Az Alpok védelme  

Vonatkozó névmás: wer, 

wen, wem, wessen 

 

Szórend: tárgy- és részes 

eset38 

Kölcsönös névmás: 

einander, miteinander 

 

 

Óhajtó mondat: Wenn ich 

doch mehr Zeit hätte! 

Feltételes mondat wenn 

nélkül: Hätte ich mehr Zeit, … 

 

haben zu + Infiniv 

 

 

 

 

Visszaható igék: sich beeilen, 

sich kämmen 

Időhatározók: bis, solange, 

bevor, nachdem, sobald 

Régmúlt (Plusquamperfekt): 

hatte eingeladen 

anstatt dass / anstatt …zu 

ohne dass / ohne … zu 

 

A derjenige, diejenige, 

dasjenige névmás 

Kötőszó: als ob 

Melléknévi vonzatok: stolz 

auf, peinlich + Dativ 

Befejezett melléknévi 

igenév: ein gedeckter Tisch 

 

 

Folyamatos melléknévi 

igenév: die fehlende Seite 

Kötőszó: da 

Főnévként használt 

melléknevek: der / die 

Auszubildende 

 

sich lassen + Infinitiv - A 

feltételes múlt: hätte 

gekauft, wäre gewesen - einer, 

eine, eines der …: einer der 

schönsten Tage meines Lebens 

 

Tájékoztatás kulturális 

eseményekről, szolgáltatásokról 

Ajándékozás, ünnepek szervezése 

Ünnepi szokások 

Ünnepek előkészítése 

 

 

 

Irodalmi alkotás elemzése 

Vágyak kifejezése 

Vásárlás - Szolgáltatások 

Háztartási gépek 

Használati utasítás 

Háztartási eszközök használata 

 

 

 

 

Grafikon elemzése 

Újságcikkek - Beszámoló saját 

médiahasználatról 

Egyes médiák előnye és hátránya 

- Filmajánlás 

Történetek összefoglalása 

 

 

 

Emberek külső és belső 

tulajdonságainak jellemzése 

A családban betöltött szerepek  
Kérdőív készítése 

Konfliktusok feloldása 

Bocsánatkérés - Tanácsadás, 

nyugtatgatás 

 

 

Tanulási szokások 

Részvét, bátorítás kifejezése  
Tanácsadás 

A hivatalos telefonálás fordulatai 

 

 

 

Életpálya  

Szolgáltatások az autó körül 

Segítségkérés az autópályán 

110  

Környezetvédelmi projektekben 

való részvétel, ill. azok 

szervezése 
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Osztályozó- és javítóvizsga követelmények természetismeretből 5. osztály 

 

 

 

1. 
Az anyag és 

tulajdonságai 

anyag, természetes 
és mesterséges 
anyag, cseppfolyós, 
szilárd és légnemű 
halmazállapot 

Az anyagok tulajdonságai, 
jellemzői és 
csoportosíthatósága.  
Az anyagok részecskékből 
állnak. A különböző 
halmazállapotú anyagok 
tulajdonságaik is különbözőek. 

A környezetben előforduló élő és 
élettelen anyagok felismerése, 
csoportosítása megadott 
szempontok alapján, szempontok 
keresése. 

2. 
Az anyag 

különleges 
tulajdonságai 

mágnesesség, 
mágneses pólus, 
elektromos állapot, 
elektromos töltés 

A mágnesesség és az 
elektromosság az anyag 
különleges tulajdonságai. 
Mágneses pólusok: északi és 
déli pólus. Az azonos pólusok 
taszítják, a különböző pólusok 
vonzzák egymást. Az azonos 
elektromos töltésű testek 
taszítják, a különböző töltésű 
testek vonzzák egymást 

Az anyagok mágneses és 
elektromos tulajdonságainak 
vizsgálata. Az északi és déli pólus, 
a pozitív és negatív töltésű testek 
egymásra hatásának vizsgálata.  

3. Mérjük meg! 

mennyiség, 
mérőszám, 
mértékegység 

Élő és élettelen anyag minőségi 
tulajdonságai, mérhető 
jellemzői. 

Mérési eljárások, mérőeszközök 
használata a hőmérséklet, 
hosszúság, időtartam mérésének 
önálló elvégzése során megadott 
szempontok alapján. A mért adatok 
rögzítése, értelmezése. A becslés 
és mérés, mennyiségek 
nagyságrendi rendezése, számok, 
mérések, mértékegységek, 
mennyiségek használata, átváltás. 
Adatok lejegyzése, ábrázolása, 
rendezése, az adatok közötti 
kapcsolatok vizsgálata 
 

4. A víz 

halmazállapot, 
halmazállapot-
változás: olvadás, 
párolgás, 
lecsapódás, fagyás 

A víz az élet feltétele. A víz 
tulajdonságai, megjelenési 
formái, jelentősége a 
természetben 
A víz halmazállapotának 
változásai. A víz „rendellenes” 
viselkedése: fagyáskor a víz 
térfogata nő 

Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 
lecsapódás, példák a 
természetben, a háztartásban, az 
iparban. Hétköznapi és kísérleti 
tapasztalatok összehasonlítása, a 
közös vonások kiemelése. A víz 
fagyáskor történő térfogat-
növekedésének bizonyítása, 
következményei a környezetben 
(példák pl. kőzetek aprózódása, 
vízvezetékek szétfagyása) 

5. A levegő 

halmazállapot, 
légnyomás, 
hőtágulás, sűrűség,  

A levegő összetétele, a 

légnyomásváltozás okai. 

A levegő tulajdonságai, szerepe az 

élővilág és az ember életében A 

légkör szerepe és védelmének 
fontossága 

A levegő egyes tulajdonságainak 
igazolása (összenyomható, van 
tömege, hőmérséklete stb.). A 
légnyomás értelmezése 
A légnyomás változásának 
értelmezése konkrét példák alapján 

6. A keverékek 

keverék, oldat, 
oldószer, oldott 
anyag, szétválasztás 

Keverékek alkotóelemei és 
azok szétválasztása. 
Az oldatok oldószerből és oldott 
anyagból állnak. 
A keverékek alkotórészeikre 
szétválaszthatók: pl: leöntéssel, 
ülepítéssel, szűréssel 

Olvadás és oldódás közötti 
különbség felismerése, kísérleti 
tapasztalatok alapján. 
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7. A talaj 

talaj, kőzettörmelék, 
aprózódás, humusz, 
talajnedvesség 

A talaj szerkezete, képződése, 

szennyeződése és pusztulása. 

A talaj fő alkotóelemei 

(kőzettörmelék, humusz levegő, 

víz,). 

A talaj tulajdonságai, szerepe az 

élővilág és az ember életében 

(konkrét példák) 
A talaj védelme 

A talaj fizikai tulajdonságainak 

vizsgálata. 

A talaj tápanyagtartalma és a 

növénytermesztés közötti kapcsolat .  

A talajszennyeződés okainak és 

következményeinek felismerése. 

Személyes cselekvés gyakorlatának és 
lehetőségeinek megfogalmazása 

8. 
Évszakok 
a kertben 

Évszakok jellemző 
változásai 
A növények életfeltételei 
A növényi szervek és 
feladatuk 
Gyümölcs és zöldségfélék 
szerepe az egészséges 
táplálkozásban 
Növényápolás, betakarítás 

életfeltétel
, 
gyökérzet, 
szár, levél, 
virág, 
termés 

A petúnia 
egyedfejlődése 
életfeltételek változása - 
növények növekedése, 
fejlődése 
Évszakok változása - 
kertgondozás 

A petúnia szerveinek jellemzése 
Összefüggések felismerése, 
magyarázata 
 
Feladatmegoldás 

9. 

Az 
őszibarac

k-fa a 
szilvafa 
rokona 

Alacsony, sima, szürke 
kérgű törzs, terebélyes 
korona, lándzsa alakú 
levél, rózsaszín virág, 
csonthéjas termés 
Moníliás fertőzés: száraz 
ág, levél, múmiás termés 

 fás szár, 
törzs, 
korona, 
csonthéjas 
termés, 
piacérett 

származás – 
környezettel szembeni 
igény – termőhely – 
gondozás 
gyümölcsérés – 
folyamatos betakarítás 
tápanyagtartalom – 
hasznosítás 
fajtagazdagság – ellátás 
gombabetegség - 
védekezés 

Az őszibarackfa szervei, levél, 
termés vizsgálata, ábrázolása 
 
Levelek, virágok, termések 
összehasonlítása 
 

10. 
Unokáink

-nak 
ültetjük 

Sima, szürke színű kéreg, 
vastag, zömök törzs, 
terebélyes korona, 
összetett levél, porzós, 
termős virág, virágzat, 
csonthéjas termés 

összetett 
levél, 
porzós, 
termős 
virág, 
lecsüngő 
porzós 
virágzat, 
csonthéjas 
termés, 
„dióbél” 

A diófa egyedfejlődése, 
élete 
környezettel szembeni 
igény – termőhely 
Élettartam - 
termőképesség 
Fás szár, mag jellemzői 
- hasznosítás 

Törzs, kéreg, korona, levél, termés  
 
 

11. A szőlő 

Mélyre hatoló gyökérzet, 
szőlőtőke, szőlővessző, 
kacs, nagy levél 
Bogyótermés 
Csemegeszőlő 
Peronoszpórás fertőzés: 
elszíneződés, száradás 
Lisztharmatos fertőzés: 
lisztszerű bevonat 

cserje, 
bogyó- 

termés, 
borszőlő, 
csemege-
szőlő 

növény igénye – 
termőhely – termesztés 
Mélyre hatoló gyökérzet 
- szárazságtűrés 
Szőlőfajta - felhasználás 
Időjárás - gombafertőzés 
Must erjedése – 
borpince látogatása 

Szőlőnövény felismerése 
 
Fa – cserje összehasonlítása 
 

12. A paprika 

Főgyökérzet, idős korban 
elfásuló szár, tojásdad 
alakú levél, fehér virág, 
felfújt bogyótermés 
Csemege és 
fűszerpaprika 

főgyökérz
et felfújt 
bogyó-
termés, 
lágy szár, 
egynyári 
növény 

Egyéves fejlődés 
Fűszerpaprika 
feldolgozása 
 származás – igény – 
termesztés 
Termőhely – minőség 
Sok C-vitamin – 
egészséges táplálkozás 

Főgyökérzet ábrázolása 
Szár, levél, virág jellemzése 
termés hosszmetszetének 
vizsgálata 
Mag olajtartalmának kimutatása 
tapasztalatok értelmezése 
Szent-Györgyi Albert munkássága 
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15. 
Hűséges 
társunk, 
a kutya 

A háziasítás: 
farkas – kutya 
Hosszúkás fej, izmos, 
erős nyak, törzs, végtagok 
Ragadozó fogazat, 
tépőfog, tarajos 
rágófelületű zápfog 
Ujjonjáró végtag 
Kitűnő érzékszervek 

emlős, 
ragadozó, 
húsevő, 
tépőfog, 
ujjonjáró, 
petesejt, 
hímivarsej
t, 
megtermé
-kenyítés 

Háziasítás 
megváltozott környezet 
– életmód, szervezet 
Végtagok felépítése – 
mozgás, táplálékszerzés 
módja 
Táplálék megszerzése – 
fogazat 
Húsevés – tarajos 
zápfogfelület 
Ragadozás – erős, 
izmos test, gyors 
mozgás, kitűnő 
érzékszervek 
Nemesítés, kiválogatás 
– sok fajtahasznosítás 

Végtagok, fogtípusok 
összehasonlítása 
 

16. 
A 

háziserté
s 

Háziasítás: vaddisznó – 
házisertés 
Serteszerű szőrzet, 
hengeres zömök test, 
nagy, kúp alakú fej, 
túrókarimás ormány, nagy 
fülkagyló, rövid nyak és 
végtag 
Páros ujjú patás láb, 
gumós zápfog 
Húsvásárlás, fogyasztás 
egészségügyi szabályai 

gerinces, 
emlős 
páros ujjú 
patás, 
mindenev
ő, szapora 
állat 

A vaddisznó háziasítása 
szervek felépítése – 
működése: páros ujjú 
patás láb – ingoványos 
talaj 
gumós zápfogfelület – 
mindenevő 
Szaporaság, gyors 
fejlődés – hasznosítás – 
gazdasági érték 

A vaddisznó és a házisertés 
összehasonlítása 
Faji jellemzők elemzése, 
azonosítása 
Kutya – házisertés 
összehasonlítása (zápfog, fogazat) 
 

17. 
A 

szarvas-
marha 

Őstulok, vadtulok –
szarvasmarha 
Nagy test, rövid szőrzet, 
tülkös szarv, rövid, izmos 
végtag, bojtos farok 
Páros ujjú patás, 
növényevő fogazat 

gerinces, 
emlős 
páros ujjú 
patás, 
tülkös 
szarv, 
hiányos 
fogazat, 
növényev
ő, 
összetett 
gyomor, 
kérődzés 

Szarvasmarha 
háziasítása 
Kérődzés 
ősi környezet – életmód 
Fogazat - táplálék 
felvétele 
Redős zápfogfelület - 
növényevés 
Összetett gyomor – 
kérődzés 
Sokoldalú hasznosítás – 
gazdasági érték 

Szarvasmarha küllemének 
jellemzése 
Házisertés – szarvasmarha 
összehasonlítása 
rendszerezés 
Ok-okozati kapcsolatok 
felismerése, bizonyítása 
 

13. 
A 

káposzta-
félék 

Főgyökérzet, rövid vaskos 
szár, nagy, húsos főeres 
levél, sárga virág, száraz 
termés 
Megvastagodott szár – 
karalábé rügy – bimbóskel 
virág – karfiol – brokkoli 
Káposztalepke, fehér 
szárny, fekete sarokfolt 

káposztaf
ej, torzsa, 
főeres 
levél, 
kétnyári 
növény, 
módosult 
növényi 
rész, áta-
lakulásos 
fejlődés 

Kétéves fejlődés 
Savanyítás 
Káposztalepke fejlődése 
Megvastagodott növényi 
rész – tápanyag-
raktározás – nagy 
tápanyagigény 
Magas C-vitamin 
tartalom – egészséges 
táplálkozás 
Nemesítési eljárás – 
káposztafélék 

Káposztafej vizsgálata 
levélerek, ábrázolása 
Általánosítás 
Savanyítás  
A növények életfeltételei c. kísérlet 
tapasztalatainak elemzése 

14. 
Madarain
k védel-
mében 

Madárvédelem 
Téli etetés 
Nyár: itatók, kihelyezett 
fészek védelme 
Madártelepítés, 
odúkészítés, kihelyezés 

madár-
védelem, 
madártele
pítés 

évszakok – 
madárvédelem formái, 
telepítés 

Madáretető, madárkalács 
készítése, kihelyezése 
Madárodúk összehasonlítása 
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18. 
A 

házityúk 

Bankivatyúk –házityúk 
Zömök test, puha, laza 
tollazat 
fejlett taréj, szakállka, 
erős, hegyes csőr 
Mellső végtag kicsi 
lekerekített szárny 
Erős hátsó végtag, 
kapirgáló láb 

gerinces, 
madár, 
csőr, 
szárny, 
csüd, 
kapirgáló 
láb, tojás, 
fészekhag
yó fióka 

A házityúk háziasítása 
ősi környezet, életmód – 
szervezet (méret, szín, 
tojáshozam) 
Kicsi szárny – rossz 
repülés 
Erős láb , tompa karmok 
– kapirgálás 
Erős, hegyes csőr - 
mindenevés (fogak 
hiánya) 

Bankivatyúk és házityúk 
összehasonlítása 
Tollak, végtagok: azonosságok, 
különbségek 

19. 

Állati 
eredetű 
anyagok 
vizsgálat

a 

Tojás, tej 
tápanyagtartalma 
Fogazatok, 
szaruképződmények 

 Állati eredetű termékek 
anyaga – hasznosítása – 
egészséges táplálkozás 
Fogazat – 
táplálékszerzés, táplálék 
anyaga  
Kültakaró anyaga - 
védelem 

A kísérlethez szükséges anyagok, 
eszközök számbavétele 
 

20. 

A házi 
veréb és 

a 
füstifecs

ke 

Házi veréb: gömbölyded 
testalkat, 15 cm méret, 
barnásszürke tollazat, 
kicsiny szárny, 
szökdécselő láb, kúp 
alakú csőr 
Füstifecske: hosszú, 20 
cm-es test, fehér, kékes-
fekete, gesztenyebarna 
tollak, nagy szárny, 
gyenge láb, villás 
farktollak, hasított csőr 

gerinces, 
madár, 
mindenev
ő, 
rovarevő, 
fészeklakó 
fióka, 
állandó, 
költöző 
madár 

Költözés 
Fészeképítés 
életmód – testalkat 
Mozgásszerv – mozgás 
Táplálék, 
táplálékszerzési mód – 
csőr 
Fejletlen fióka – 
fészeklakás 
Táplálék - évszak - 
költözés 

 

21. 
A házi 
légy 

Mérete: 6-8 mm 
Szürkésfekete test, 
hátoldalon 4 sötét sáv 
Külső kitinváz 
3 testtáj 
fej – szívó szájszerv, 
összetett szem 
tor – 3 pár ízelt láb – 
hártyás szárny, potroh 

teljes 
átalakulás, 
ízelt láb, 
kitin, 
ízeltlábú, 
rovar, 
gerinctele
n állat 

Teljes átalakulás 
Kitinvázas test – élőhely 
– betegségterjesztés 
Mozgásszervek – 
mozgás 
Szájszerv – 
táplálékszerzés 
Szaporaság – gyors 
fejlődés – 
betegségterjesztés 

Küllem (méret, alak, szín, testtájak) 
jellemzése 
 
Védekezés módszereinek 
megbeszélése 
feladatmegoldás 

22. 

Az 
alaprajzt

ól a 
térképig 

Alaprajz, térképvázlat, útvonalrajz, 
térkép, méretarány 

a valóság és a térképi 
ábrázolás 
 
a méretarány és az 
ábrázolás részletessége 

Alaprajz készítése kisebbítéssel 
Távolságszámítás 
Térképvázlat készítése a lakóhely 
részletéről vagy szöveges 
információ alapján 
Útvonalrajz készítése a lakóhely 
két pontja között 
A térábrázolás különböző 
formáinak értelmezése, 
összehasonlítása 
Távolság kiszámítása a méretarány 
segítségével 

23. 

Irányok, 
távolság

ok a 
valóságb
an és a 

térképen 

Iránytű, fővilágtájak, mellékvilágtájak, 
tájolás, vonalas mérték 

A Nap látszólagos napi 
járása és a világtájak 

Iránytű használata 
Világtájak meghatározása a 
valóságban és a térképen. A térkép 
tájolása. A távolság becslése, 
mérése a térképen egyenes vonal 
mentén. Iránytű nélküli 
iránymeghatározás egy-egy 
módszerének kipróbálása 
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24. 

Miről 
mesél a 

domborz
ati 

térkép? 

domborzat, síkság, dombság, 
hegység, alföld, középhegység, 
magashegység, völgy, medence, 
tengerszint feletti magasság, 
magassági szám, mélységi szám 
vízfelület magassági száma, 
domborzati térkép 
 
 Alföld, Kisalföld, Északi-
középhegység, Dunántúli-
középhegység, Dunántúli-domb- és 
hegyvidék, Nyugat-magyarországi 
peremvidék 
Duna, Tisza, Balaton, Fertő-tó, 
Velencei-tó 

A valóság és a térkép 
jelrendszere 

A térkép jelrendszerének 
értelmezése 
A különböző jelrendszerű térképek 
elemzése 
A felszínformák ábrázolásának 
felismerése a térképen.  
Hegyek, felszínformák 
beazonosítása, felismerése a 
térképi információk alapján 
Tájékozódása jelrendszer 
segítségével 
Térbeli viszonyítás a térképen, 
égtájak, földrajzi objektumok 
alapján 
Magassági és mélységi számok 
leolvasása 
Hazánk tájainak felismerése 
kontúrtérképen 

25. 

A 
közigazg

atási 
térkép 

közigazgatási térkép, megye, járás, 
megyeszékhely, település: főváros, 
város, falu, tanya 
közlekedés: körút, vasút, vízi út, légi út 
 
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, 
Horvátország, Szlovénia, Ausztria, 
Budapest. 

a valóság és a térkép 
jelrendszere. 

A domborzati és a közigazgatási 
térképek információtartalmának 
összehasonlítása 
A közigazgatási térkép 
jelrendszerének értelmezése 
Szomszédos országaink 
felismerése a kontúrtérképen 
Képzeletbeli utazások tervezése 
vasúton és közúton a térkép 
segítségével 

26. 
Útitársun

k a 
térkép 

település térkép, turistatérkép, 
szintvonal, turistajelzés, keresőhálózat. 
 Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-
óceán, Afrika, Amerika, Európa, Ázsia, 
Ausztrália, Antarktika, Jeges-tenger, 
Földközi-tenger, Fekete-tenger, 
Kaukázus, Kaspi-tenger, Urál-folyó, 
Urál-hegység, Kárpát-medence, 
Kárpátok, Alpok, Erdélyi-medence 

 A valóság és a térkép 
viszonya 

A térképek jelrendszerének 
értelmezése 
Tájékozódás a település-és 
turistatérképen 
Útvonal tervezése 
településtérképen, turistatérképen 
A túra nehézségi fokának 
megállapítása 
A keresőhálózat használata 

27. 
A Föld, 

ahol 
élünk 

kontinens, óceán, tenger A térkép és a valóság 
közötti kapcsolat. 

Tájékozódás a földgömbön és a 
térképen 
Földrészek, óceánok felismerése a 
különböző méretarányú és 
ábrázolásmódú térképeken 
Európa határainak megnevezése 
kontúrtérképen. Európa és 
Magyarország tényleges és 
viszonylagos földrajzi fekvésének 
ismertetése. Topográfiai fogalmak 
felismerése, elhelyezése a 
térképen 

28. 

Földrajzi 
helymeg
határo-

zás 

földrajzi szélesség, hosszúság, 
földrajzi fokhálózat 
Északi-sark, Déli-sark, Egyenlítő, 
Ráktérítő, Baktérítő, Északi-sarkkör, 
kezdő hosszúsági kör 

 Földrajzi 
helymeghatározás 

Szélességi és hosszúsági körök 
összehasonlítása 
Földrajzi hosszúsági és szélességi 
körök meghatározása, leolvasása 
Adott hely megkeresése 
koordináták segítségével 
 

29. 
Pillantás 

a 
világűrbe 

Világegyetem, csillag, bolygó, hold, 
égitest, csillagváros, Naprendszer, 
csillagkép 
 Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, 
Vénusz, Neptunusz, Szaturnusz, 
Uránusz, Hold, Göncölszekér, 
Sarkcsillag 

csillag: izzó gázgömb – 
saját fény 
bolygó, hold: csillagok 
fényét tükrözi vissza – 
nincs saját fényük 

A Föld, a Naprendszer, 
Világegyetem hierarchikus 
kapcsolata. Az égitestek 
hasonlóságainak és 
különbségeinek azonosítása. 
Kopernikusz tudománytörténeti 
jelentősége 
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30. 
Otthonun
k, a Föld 

A Föld gömbhéjas szerkezete: mag, 
köpeny, földkéreg, talaj-, víz- és 
levegőburok, földtengely, 
tengelyferdeség, Föld mozgásai: 
tengely körüli forgás, keringés, 
hajlásszög, Nap látszólagos napi és 
évi járása 

Talaj-, víz- és 
levegőburok – élet 
feltételei 
Föld forgása – nappalok 
és éjszakák váltakozása, 
a Nap látszólagos napi 
járása 
Keringés és 
tengelyferdeség – 
évszakok változása, a 
Nap látszólagos évi 
járása 
A Föld mozgásai – napi 
és évi időszámítás 
Napsugarak hajlásszöge 
– felmelegedés mértéke 

A Föld mozgásainak modellezése 
A Nap és a Föld helyzetének 
modellezése a különböző 
napszakokban és évszakokban 

31. 
Égi 

kísérőnk, 
a Hold 

Hold mozgásai: forgás, keringés, Hold 
fényváltozásai, holdfogyatkozás 

A Föld, a Nap és a Hold 
helyzete – Hold 
fényváltozásai, 
holdfogyatkozás 

Hold mozgásainak modellezése 
A Hold fényváltozásainak rajzos 
rögzítése. A holdfogyatkozás 
kísérleti bizonyítása. Ember a 
Holdon 

32. 
Az örök 
nyártól a 
jégvilágig 

 Éghajlati övezet: trópusi övezet, 
mérsékelt övezet (északi, déli), hideg 
övezet (északi, déli) 

Gömbalak - eltérő 
hajlásszög – különböző 
felmelegedés – éghajlati 
övezetek kialakulása 
 
 Éghajlati övezetek, 
évszakok 

A napsugarak hajlásszögének a 
gömb alakú Földön – következtetés 
Éghajlati övezetek felismerése a 
térképen és a földgömbön 
Éghajlati övezetek különbségeinek 
meghatározása, okok feltárása 
A napsugarak hajlásszöge és a 
felmelegedés összefüggésének 
kísérleti bizonyítása 

33. 
A levegő 
felmelege

dés 

 Időjárás, napfénytartam, napi 
középhőmérséklet, napi hőingás, évi 
középhőmérséklet 

a levegő felmelegedése 
 Napsugarak hajlásszög, 
besugárzás időtartama – 
felmelegedés 
 tengerszint feletti 
magasság - 
hőmérsékletváltozás 
 felhőzet – nappali és 
éjszakai hőmérséklet 

A Nap látszólagos napi járásának, 
Éghajlati diagramok, grafikonok 
elemzése 
Középhőmérséklet, napi, évi 
közepes hőingás  számítása 
Időjárási elemek észlelése, mérése 
Mérés, a mért adatok rögzítése, 
ábrázolása 
Az időjárás és a gazdasági élet 
közötti kapcsolatbizonyítása 
konkrét példákon keresztül 

34. 
A szél és 

a 
csapadék 

 szél, csapadék, zivatar, jégeső, hó, 
harmat, dér, zúzmara, köd 

 csapadékképződés 
 szél keletkezése 
 víz körforgása 
 
 a levegő hőmérséklete 
– levegő vízgőztartalma 
 
 a felszín anyaga – 
felmelegedés, lehűlés 
különbségei 

A csapadék és a szél 
keletkezésének leírása  
A szél jelentőségének bemutatása 
példákkal 
Csapadékfajták felismerése a 
képek alapján 
Csapadék mérése. Éghajlati 
diagram elemzése, értelmezése. 
Időjárási jelenségek értelmezése 
Önálló következtetés az időjárási 
helyzetkép alapján. Az 
előrejelzések beválásnak követése 
A várható időjárásnak megfelelő 
öltözet tervezése. Veszélyes 
időjárási jelenségek felismerése, 
veszélyhelyzetek kezelésének 
gyakorlati tudnivalói 

35. 

Éghajlat 
és 

éghajlat 
módosító 
tényezők 

 éghajlat, éghajlat módosító tényezők  földrajzi szélesség – 
hőmérséklet 
óceántól való távolság – 
hőmérséklet, csapadék 
domborzat – 
hőmérséklet, csapadék 

Éghajlat módosító tényezők 
felismerése a példákban. Éghajlati 
térképek elemzése 
Az időjárási elemek térbeli és 
időbeni változásainak felismerése, 
magyarázata 
A szárazföld és a víz 
felmelegedésének 
összehasonlítása, következtetések 
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36. 

Tájékozó
dás 

hazánk 
éghajlati 
térképén 

 szárazföldi éghajlat, aszály  hazai tájaink földrajzi 
helyzete, felszínformája 
- éghajlat 

Éghajlati térképek 
információtartalmának leolvasás, 
az adatok értelmezése 
Az éghajlati diagramok elemzése. 
Az éghajlat időbeni és térbeli 
különbségeinek magyarázata 

37. 
Megjött a 

tavasz 

Környezeti változások, 
életfeltételek 
A virág és az 
ivarlevelek részei 
Tavaszi talaj és 
növényápolás 

virágtakaró-
levél, 
ivarlevél, 
portok, 
magház, 
virágos mag-
kezdemény, 
hímivarsejt, 
petesejt, 
megporzás, 
megterméke-
nyítés 

Megporzás, 
megtermékenyítés, 
termés kialakulása 
 tavaszi 
napéjegyenlőség – 
felmelegedés – 
növények fejlődése – 
kerti munkák 
Színes, illatos virág – 
rovarmegporzás 

A virág részeinek azonosítása, 
vizsgálata, ábrázolása 
 

38. 
A vörös-
hagyma 

Mellékgyökérzet, 
földbeni szár, levél, 
hagyma, csőszerű, 
hagyma illatú 
lomblevél, 
gömbvirágzat, 
toktermés 
Fokhagymagerezdek 

mellékgyökér-
zet, hagyma, 
módosult 
növényi 
szerv, 
virágzat, 
toktermés, 
kétéves 
növény 

Vöröshagyma 
egyedfejlődése 
 pikkelyszerű levél – 
védelem 
Hagymalevél – 
raktározás – több éves 
fejlődés 
Apró virágok – virágzat 
Sok virágpor, nektár – 
rovarmegporzás 

Fő és mellékgyökérzet, 
összehasonlítása, ábrázolása 
Hagyma hosszmetszet vizsgálata 
 

39. A tulipán 

Mellékgyökérzet, 
hagyma, szárölelő, 
hamvas, zöld 
mellékeres levél, 
leples virág, toktermés 

mellékgyökér-
zet, hagyma, 
mellékeres 
levél, 
lepellevél, 
leples virág, 
toktermés, 
évelő növény 

Tulipán egyedfejlődése 
 hagyma – raktározás, 
fejlődés 
Viaszos, szárölelő levél 
– vízvezetés, 
vízlepergetés 
Nagy, színes virág – 
rovarmegporzás 

Hagyma részeinek azonosítása 
Levélerek ábrázolása 
Tulipán és az őszibarackfa 
virágának összehasonlítása 
 
Toktermés vizsgálata 
Egyedfejlődés elemzése 

40. 
A 

burgonya 

Dús főgyökérzet, 
gumó, dudvás 
földfeletti szár, 
összetett levél, 
halványlila virág, 
mérgező bogyótermés 
Burgonyabogár: 1-1,2 
cm halványsárga, 
fekete foltok, sávok a 
hátoldalon, hasi oldal 
fekete 

dudvás szár, 
összetett 
levél, 
bogyótermés, 
ültetés, vetés, 
termény, 
termék, teljes 
átalakulás 

Burgonya termesztése, 
tárolása, felhasználása 
Burgonyabogár 
fejlődése 
 származás – igény – 
termőhely – termesztés 
gumó – raktározás 
töltögetés – 
gumóképződés 
magas tápanyagtartalom 
– egészséges 
táplálkozás 

Gumó vizsgálata 
Bogyótermések (szőlő, paprika, 
burgonya) összehasonlítása 
 
Burgonyabogár  vizsgálata 
Házi légy és burgonyabogár 
fejlődésének összehasonlítása 

41. 

A 
talajlakó 

földigilisz
ta 

Hengeres, hosszúra 
nyúlt, halványvörös 
színű, gyűrűkből álló 
test 
csupasz, nyálkás bőr 
serte 
nyereg 

bőrizomtömlő, 
féregmozgás, 
gyűrűk, 
gyűrűsféreg, 
gerinctelen 
állat, 
korhadékevő, 
átalakulás 
nélküli 
fejlődés 

A földigiliszta mozgása, 
egyedfejlődése 
 csupasz, nyálkás bőr – 
légzés, bőrizomtömlő, 
serte - féregmozgás 
életmód - gazdasági 
megítélés – 
életközösségben 
betöltött szerep 

Az állat külleme, mozgása  
Féregmozgás elemzése 
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42. 
Csigák a 
kertben 

Éti csiga színe, 
testtájai: fej, hasláb, 
zsigerzacskó, ház 
Sárga, csupasz csiga 
Kerti meztelen csiga 

ház, köpeny, 
zsigerzacskó, 
puhatestű, 
gerinctelen 
állat, 
átalakulás 
nélküli 
fejlődés 

Csigák egyedfejlődése, 
táplálékozása 
 ház keménysége – 
táplálék 
Mozgásszerv – 
nyálkamirigy – mozgás 
Szájszerv - növényevés 
Táplálkozás – gazdasági 
megítélés – 
életközösségben 
betöltött szerep 

Éti csiga házának, látható 
testtájainak, mozgásának 
jellemzése 
 
Éti csiga, házatlan csiga 
összehasonlítása 
Szaporodás, fejlődés elemzése 
 

43. 
Felszín 
alatti 
vizek 

 talajvíz, belvíz, rétegvíz, 
ásványvíz, hévíz, gyógyvíz, ártézi 
kút 

 vízfogyasztás növekedése 
– növekvő vízszennyezés, 
vízkészletek kimerülése 
Időjárás – talajvízszint – 
növénytermesztés 
Időjárás – felszínforma – 
belvizek gyakorisága 
 belvíz keletkezése 

A Föld vízkészletének elemzése, a 
vízfelhasználás növekedésének 
okai és következményei 
A talajvíz és a rétegvíz 
összehasonlítása 
Az ásványvízfogyasztás előnyei és 
hátrányai 
Gyógyvizek, ásványvizek 
előfordulása a lakóhely 
környezetében. Diagramok, ábrák, 
speciális térképek 
információtartalmának leolvasása, 
következtetések 
Víztakarékosság lehetőségei 

44. 
Folyóvize

k 

 forrás, ér, csermely, patak, folyó, 
folyam, torkolat, főfolyó, 
mellékfolyó, vízgyűjtő terület, 
vízválasztó, vízjárás, árvíz, apadás 
Duna, Tisza, Körös, Dráva, Rába 

 csapadék eloszlása – folyók 
vízjárása 
csapadék, hóolvadás – árvíz 
szárazföldi éghajlat – 
ingadozó vízjárás 

A folyóvizek jelentőségének 
megismerése 
Vizek különböző szempontú 
rendszerezése 
Vízgyűjtő terület, vízválasztó, 
főfolyó, mellékfolyó felismerése, 
torkolat kijelölése térképen. A 
vízjárás értelmezése ábra alapján, 
a változások magyarázata az 
éghajlat jellemzőivel 

45. 
Forrástól 

a 
torkolatig 

 sziget, zátony, szoros, 
folyószabályozás, gát 

 
Szigetköz, Szentendrei-sziget, 
Csepel-sziget, Mohácsi-sziget 

 A folyók útja a forrástól a 
torkolatig 
 Folyók felszínformálása 
hegyvidéken, alföldön 
 Folyószabályozás 
 felszín lejtése – folyó 
vízhozama, munkavégző 
képessége – felszínformálás 
folyókanyarulatok száma – 
folyó sebessége – árvizek 
pusztítása 

 

46. 
Hazánk 

tavai 

 fertő, mocsár, láp, víztározó, 
holtág 
Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó, 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park, 
Fertő-Hanság Nemzeti Park 

 A tavak keletkezése, 
pusztulása 
 tavak keletkezése, 
éghajlatváltozás – tavak 
pusztulása 

Tavak csoportosítása különböző 
szempontok szerint 
Választott nemzeti park (Balaton-
felvidéki vagy Fertő-Hanság) 
bemutatása 
 

47. 
Természe
tes vizek 
védelme 

 szennyezőanyagok: 
tápanyagdúsulás, méreganyag 
koncentrálódása, vizek 
öntisztulása 

 vizek tápanyagdúsulása 
méreganyag 
koncentrálódása 
szennyvíztisztítás 
 vizek sokoldalú 
felhasználása – 
vízszennyezés 

Víz, mint erőforrás hatásainak 
vizsgálata társadalmi, gazdasági 
folyamatokra 
Szennyezőanyagok csoportosítása, 
hatásuk a vizek életközösségére 
Az emberi tevékenység által 
okozott környezetkárosító 
folyamatok, kölcsönhatások 
elemzése, következtetések 
levonása 
A vízszennyezés megelőzésének 
lehetőségei 
Helyi környezeti, természeti 
értékek, problémák. vizek védelme 
a nemzeti parkokban 
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6. osztály 

1. 

Mi van 
a Föld 
felszín
én? 

Csendes-óceán, Atlanti-
óceán, Indiai-óceán, 
Földközi-tenger, Adriai-
tenger, Ázsia, Amerika, 
Afrika, Antarktisz, Európa, 
Eurázsia, Ausztrália, 
Óceánia. égitest, bolygó, 
óceán, tenger, kontinens, 
fölgömb, világtérkép. 

 Tájékozódás a térképen, 
földgömbön. 
 
Viszonyítások: kontinensek 
helyzete, nagysága. 
Műholdfelvétel megfigyelése. 

2. 

A 
széless
égi 
körök 

Északi-sark, Déli-sark, 
Egyenlítő, Ráktérítő, 
Baktérítő, északi sarkkör, 
déli sarkkör. szélességi 
kör, északi félgömb, déli 
félgömb, északi 
szélesség, déli szélesség. 

A szélességi körök  
K–Ny-i irány. 

Térképi, földgömbi 
tájékozódás. 
A földrajzi szélesség 
meghatározása, leolvasása. 
Adott hely megkeresése 
koordinátáinak segítségével. 

3. 

A 
hosszú
-sági 
körök 

Greenwich-i kezdő 
hosszúsági kör. 
hosszúsági kör, keleti 
félgömb, nyugati félgömb, 
keleti hosszúság, nyugati 
hosszúság, földrajzi 
fokhálózat. 

A hosszúsági körök 
– É–D-i irány. 

Térképi, földgömbi 
tájékozódás. A földrajzi 
hosszúság meghatározása, 
leolvasása. 
Helymeghatározások a 
földrajzi fokhálózattal. 
Megadott adatok segítségével 
földrajzi helyek megkeresése. 

4. 

Kontin
en-
sünk,  
Európa
.  
Hazánk 
helye  
Európá
-ban 

Jeges-tenger, Atlanti-
óceán, Földközi-tenger, 
Kaukázus, Kaszpi-tenger, 
Urál-folyó, Urál-hegység, 
Eurázsia, Észak-, Nyugat-, 
Dél-, Kelet-, Közép-
Európa, Adriai-tenger, 
Fekete-tenger, Magyar 
köztársaság, Kárpát-
medence, Erdély, Erdélyi-
medence, Kárpátalja, 
Vajdaság, Felvidék, 
Burgenland. 
természetföldrajzi határ. 

 Tájékozódás a térképen. 
Azonosítások, 
helymeghatározások. 
Kontúrtérkép használata. 
 

5. 

Miért 
válta-
koznak 
a napp
a-lok 
és az 
éjszaká
k? 

földtengely, tengely körüli 
forgás, forgásirány. 

A Föld forgása – 
nappalok, éjszakák 
váltakozása. 
Világtájak – a Föld 
forgásának iránya. A 
Föld forgása – a Nap 
napi látszólagos útja. 

 

6. 

Miért 
válta-
koznak 
az 
évsza-

Sarkcsillag. 
Ellipszis alakú pálya, 
keringési irány, szökőév, 
földtengely ferdesége, 
hajlásszög, a Nap évi 

A keringés 
időtartama – év 
hossza. Napsugarak 
hajlásszöge – 
felmelegedés 

A Föld Nap körüli keringése 
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kok? látszólagos járása. mértéke. Nappalok 
hossza – 
felmelegedés. A 
keringés, a 
tengelyferdeség és 
annak állandósága – 
évszakok. 

7. 

Az 
örök 
nyártól 
a 
jégvilá
gig 

Északi sarkkör, Ráktérítő, 
Egyenlítő, Baktérítő, déli 
sarkkör. Hajlásszög, forró 
(trópusi) éghajlati övezet, 
mérsékelt övezetek 
(északi, déli), hideg 
övezetek (északi, déli). 
esőerdő, szavanna, 
sivatag. 

A gömb alak – az 
eltérő hajlásszög – 
különböző 
felmelegedés – az 
éghajlati övezetek 
kialakulása. 
Éghajlati övezetek – 
évszakok. 

A napsugarak hajlásszögének 
szerepe, Éghajlati övezetek 
elhelyezése. 
 

8. 

Mi 
alakítja 
az 
éghajla
tot? 

időjárás, éghajlat, 
időjárás, éghajlat elemei, 
éghajlatot alakító 
tényezők. 

A földrajzi szélesség 
– a felmelegedés. 
Az óceántól való 
távolság – a 
hőmérséklet, 
csapadék. 
A domborzat – a 
hőmérséklet, 
csapadék. 

Hőmérsékleti adatok 
ábrázolása. 
Diagram készítése. 
 

9. 

Európa 
éghajla
tai 

Évi közepes hőingás, 
északi hideg, északi 
mérsékelt övezet (4 
évszak, nyugati szél), 
kontinentális (szárazföldi) 
éghajat, aszály, óceáni 
égh., mediterrán égh., 
hegyvidéki égh. Erdős 
puszta, füves puszta, 
lombhullató erdő, 
keménylombú erdő. 

Az éghajlatot alakító 
tényezők – Európa 
éghajlatai. 
Az éghajlatok – a 
természetes 
növénytakaró. 

Tematikus térképek 
elemezése. 
Diagramok értelmezése. 
Éghajlatok jellemzőinek 
összehasonlítása. 

10. 

Mi 
módo-
sítja 
Európa 
éghajla
-tát? 

tengeráramlás, 
éghajlatválasztó hegység. 
 
Észak-atlanti-áramlás. 

A tengeráramlások 
hűtő-fűtő hatása, az 
éghajlatválasztó 
hegységek, a 
medencehelyzet 
hatása az éghajlati 
elemek alakulására. 

Diagramok, tematikus 
térképek elemzése. 

11. 

Hazánk 
legnag
yobb 
tája: 
az 
Alföld 

Alföld, Kisalföld, Alpokalja, 
Dunántúli-dombság, 
Dunántúli-középhegység, 
Északi-középhegység, 
Duna, Tisza, Csepel-
sziget, Mohácsi-sziget, 
Bodrog, Sajó, Zagyva, 
Körös, Maros, Mezőföld, 
Duna-Tisza köze, 

Az alföldek 
kialakulása. 
A csapadék időbeli 
eloszlása – vízjárás. 
A medence helyzet – 
éghajlati jellemzők. A 
kőolaj, a földgáz 
keletkezése. 

Tájak elhelyezése a 
kontúrtérképen. 
Megfigyelések: térképen, 
ábrákon. 
Keresztmetszeti rajz 
vizsgálata. 
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Tiszántúl. süllyedés, 
feltöltődés, ingadozó 
vízjárás, kőolaj, földgáz, 
kőolajfinomítás, vegyipar, 
hőerőmű, termálvíz, 
gyógyfürdő. 

12. 

Volt 
árterü-
letek 
tökélet
es 
síkság
ai 

Nagykunság, Hortobágy. 
Tisza-tó, 
Hortobágyi Nemzeti Park. 
tökéletes síkság, 
mezőségi talaj, szikes 
talaj, szikes puszta, lösz, 
ártéri erdő, világörökség. 

A tökéletes síkság 
kialakulása.  A lösz 
keletkezése. 
A mezőségi és 
szikes talaj 
kialakulása. 

 
Talajszelvény vizsgálata. 

13. 

Homok
buckák 
vidéké
n 

Kiskunság, Kiskunsági 
Nemzeti Park, Tőserdő, 
Bugacpuszta. 
Hordalékkúp, 
homokbucka, futóhomok, 
füves puszta, ősborókás. 

A hordalékkúpok 
kialakulása. A szél-
buckák keletkezése. 
A futóhomok 
megkötése. 

 

14. 

Élet az 
Alföldö
n 

Keleti-, Nyugati-
főcsatorna, Kisköre, Tisza-
tó, Debrecen, Szeged. 
folyószabályozás, belvíz, 
földművelés, 
állattenyésztés, 
élelmiszeripar, malomipar, 
cukorgyártás, 
konzervgyártás, húsipar, 
falu, tanya. 

A napsugaras, meleg 
nyár, 
– szőlő-gyü-
mölcstermesztés. 
A termálvíz – korai 
zöldségtermesztés. 
Földművelés, állat-
tenyésztés – 
élelmiszeripar. 

Tájak összehasonlítása. 
Térképjelek használata. 
 

15. 

Hazánk 
nyugati 
kapuja: 
a 
Kisalföl
d 

Szigetköz, Duna, Rába, 
Fertő tó, 
Fertő-Hanság N. P., Győr. 
sziget, zátony, cukoripar, 
tejipar, húsipar, gépipar, 
textilipar. 

A zátony, a sziget 
keletkezése. 
A 
takarmánytermesztés
, a rétgazdálkodás – 
állattenyésztés. 
Az állattenyésztés – 
hús-, tejipar. 

Ábraelemzés: zátony, sziget 
kialakulása. 
 
Összehasonlítások: 
hőmérséklet- és 
csapadékadatok. 

16. 

Az 
Alpoka
lja, 
hazánk 
nyugati 
szegél
ye 

Dunántúl,  
Soproni-hg., Kőszegi-hg., 
Sopron, Kőszeg, Őrségi 
NP., Zalai-dombság. 
 tejipar, textilipar, 
cukorgyártás, cipőipar, 
faipar, idegenforgalom, 
kőolaj, földgáz, 
kőolajfinomítás, vegyipar. 

A sok csapadék – 
sűrű vízhálózat. Sok 
csapadék – 
takarmánytermeszté
s, legelő-
rétgazdálkodás – 
állattenyésztés. Sok 
csapadék – erdők – 
fafeldolgozás. 

Tematikus térkép elemzése. 
Térképjelek alkalmazása. 
 
 

17. 

A 
Dunán-
túli-
dombs
ág 
lankáin 

Zala, Dráva, Zalai-d., 
Somogyi-d., Tolnai-d., 
Mecsek, Abaligeti-barlang, 
Pécs. agyag, tölgyes, 
bükkös, barna erdőtalaj, 
mezőségi talaj, 

A dombvidék 
kialakulása. Nedves 
völgyek – építkezés 
a dombhátakra. 
A szarvasmarha-
tenyésztés, tejipar. A 

Folyamatábra elemzése.  
Agyag, mészkő jellemzői. 
Tematikus térkép elemzése. 
Jelkulcs használata. 
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talajlepusztulás, 
szálastakarmány, tej-, 
malom-, húsipar, 
cukorgyártás, 
konzervgyártás, gépipar, 
bőripar, porcelángyártás, 
nyersanyag. 

kukorica-termesztés 
– sertéstenyésztés. 
Déli lejtők – 
gyümölcstermesztés. 

18. 

A 
Dunán-
túli-
közép-
hegysé
g. 

Bakony, Vértes, Dunazug-
hg., Velencei-hg., 
Dunakanyar, Visegrádi-
szoros, Balaton, Velencei-
tó. 
mészkő, dolomit, gránit, 
barnakőszén, bauxit, 
alumínium érc.  

A magasabb fekvés – 
alacsonyabb évi 
középhőmérséklet, 
több csapadék. 
Mészkő – föld alatti 
vízhálózat. 

Mérések, 
iránymeghatározások. 
Jelkulcs használata. 
Tematikus térkép elemzése. 

19. 

Élet 
a 
hegysé
gekben 

Veszprém. 
barnakőszén, bauxit, 
hőerőmű, alumíniumkohó, 
autógyártás, 
műtrágyagyártás, papír-, 
üveggyártás, 
porcelángyártás, 
kőolajfinomítás, 
építőanyagipar. 

Barnakőszén – 
energiatermelés. 
Hőerőművek – 
levegőszennyezés. 
Ipari üzemek – 
környezet-
szennyezés – 
védelem. 
Déli lejtők – szőlő-, 
gyümölcstermesztés. 

Jelkulcs használata. 
Kőzetfelmérések. 
 

20. 

A 
Balato
n 

Tihanyi-félsziget, Zala, 
Sió-csatorna, Kis-Balaton, 
Balatonfüred, Siófok, 
Keszthelyi-hegység, 
Balaton-felvidék, 
Badacsony, Balaton-
felvidéki N. P. 
félsziget, öböl, 
idegenforgalom, műemlék, 
szénsavas forrás, 
bazaltoszlop, bükkös. 

A Balaton 
keletkezése – 
süllyedés. 
A Kis-Balaton 
feltöltődése. 
Tájkép – 
idegenforgalom. 
Idegenforgalom – 
szolgáltatás. 

Keresztmetszet vizsgálata. 
Képelemzések. 
Turistatérkép vizsgálata. 
(Balaton). 

21. 

Legma
gasabb 
tájunk, 
az 
Északi-
közép-
hegysé
g 

Börzsöny, Cserhát, Mátra, 
Bükk, Zempléni-hg., 
Aggteleki-karszt, Bükk-
fennsík, Kékes, Ipoly, 
Zagyva, Sajó, Bodrog, 
Bükki N. P., Aggteleki N. 
P. vulkáni hegység, 
mészkőhegység, andezit, 
hágó, tölgyes, bükkös, 
fenyves, barlang, 
cseppkőbarlang. 

A vulkanikus 
hegységek 
keletkezése. 
A mészkőhegységek 
– felszín alatti 
vízhálózat. 
A magasság – 
alacsonyabb 
hőmérséklet, több 
csapadék.  

Fennsík kialakítása a 
homokasztalon. 
 
Kőzetek vizsgálata. 
Tájak elhelyezése 
a kontúrtérképen. 

22. 

Élet az 
Északi-
kö-
zépheg
ység-

Borsodi-medence, 
Miskolc, Miskolctapolca, 
Hámori-tó, Lillafüred, 
Tokaj-hegy, Eger. 
lignit, külszíni fejtés, 

A lignit keletkezése. 
Ipar – 
környezetszennyezé
s – nemzetközi 
összefogás. 

Térképjelek alkalmazása. 
Tematikus térkép 
értelmezése. 
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ben kőolaj, földgáz, vegyipar, 
hőerőmű, gépipar, 
építőanyagipar, 
papírgyártás, 
erdőgazdálkodás. 

A déli lejtők – szőlő-, 
gyümölcstermesztés. 

23. 

Világör
ök-
ségünk
: 
Aggtel
ek 

Aggteleki-karszt. Baradla, 
Béke-barlang. Aggteleki 
Nemzeti Park. 
cseppkőbarlang, cseppkő, 
függőkő, állókő, 
cseppkőoszlop, barlangi 
patak, barlanglakó-, 
barlangkedvelő állatfaj, 
karrmező, kopár fennsík, 
víznyelő, hegyi rét, 
tölgyes, bükkös. 

A mészkőbarlang 
keletkezése. 
Cseppkőképződ-
mények kialakulása. 

Folyamatábra értelmezése. 
 
Keresztmetszeti rajz 
vizsgálata. 

24. 

Hazánk 
szíve: 
Budap
est 

Budai-hg., Pesti-síkság, 
Gellért-hegy, János-hegy, 
Buda, Pest, Óbuda, 
Margit-sziget, Csepel-
sziget, Országház, 
Várnegyed, Lánchíd, 
Nyugati-, Keleti-, Déli-pu., 
Ferihegy I, II. 
 világörökség, nemzetközi 
kikötő, idegenforgalom, 
iparvidék. 

A kedvező földrajzi 
helyzet – települések 
kialakulása. 

 

25. 

Az 
ezerarc
ú erdő 

Az erdő szintjei: 
avar, gyep, cserje, 
lombkorona. 
Környezeti 
tényezőinek 
jellemzői: – kis 
hőingadozás, 
kiegyenlített 
csapadékeloszlás, 
– gyenge szél, – 
magas oxigén-, és 
páratartalom. 
Erdővédelem. 

Erdő, 
lomb-
hullató
, 
táplálk
ozási 
lánc. 

Az erdő változásai 
(évszakok) 
Az erdőszintek – 
környezeti tényezők 
– életfeltételek. 
A tengerszint feletti 
magasság – 
környezeti tényezők 
– erdőalkotó fajok. 

Az erdő változásainak 
jellemzése. 
Térképek, diagramok 
elemzése.  

26. 

Lombh
ullató 
„óriáso
k” 

Kocsánytalan 
tölgy: 
középszürke, 
hosszában 
repedezett kéreg, 
karéjos levél, 
sárgászöld hím 
barkavirágzat, 
apró zöld női 
virágok, makk-
termés, tölgyerdő. 
Bükk: 

Egylak
i, szél-
porozt
a, 
barkav
irágzat
, 
makkt
ermés, 
kétszi
kű 
növén

A lombhullató fák 
igénye – 
előfordulása. 
A fák sűrűsége – 
fényviszony – 
aljnövényzet. 
Apró jellegtelen 
virágok, sok virágpor 
– szélbeporzás. 
A faanyagok 
tulajdonsága – 
felhasználás. 

A fásszárúak 
összehasonlítása. 
A szervek jellemzése. 
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világosszürke, 
síma kéreg, kúp 
alakú korona, 
tojásdad, épszélű 
levél, szúrós, 
felnyíló kupacs, 
bükkerdő. 

y. 

27. 

Az 
örök-
zöldek 
világa. 

Erdeifenyő: kérge 
sárgásvörös, 4-7 
cm hosszú, 
szürkéskék, kettős 
levél, hegyes-, 
tojásdad alakú 
toboz. Fenyves 
jellemzői. 
Fenyők haszna. 

Örökz
öld, 
egylak
i, 
szélpo
rozta, 
szárny
as 
mag, 
nyitvat
ermő 

 Megporzás, 
megtermékenyítés, 
mag, termés 
kialakulása. 
 A növények igénye 
– előfordulása. 
A szervek felépítése, 
működése – 
igénytelenség. 
A faanyag 
tulajdonsága-
növekedés – 
gazdasági je-
lentőség. 
A fák sűrűsége – 
aljnövényzet. 
Tűlevél – a talaj 
tápanyagtartalma. 

Az erdei fenyő habitusának és 
szerveinek jellemzése. 
Tobozvirágzat hm. jellemzése.  

28. 

Rovaro
k 
a fákon 
és a 
fában. 

Szarvasbogár: 
a hím 6-8 cm, 
a nőstény 3-4 cm, 
tompa-fekete, 
rágói és 
szárnyfedői 
gesztenyebarnák. 
Gyapjas lepke: a 
hím karcsú 
testalkatú, barnás-
szürke színű, a 
nőstény testalkata 
vaskos, színe 
piszkosfehér. 

Ízeltlá
búak, 
rova-
rok, 
bogar
ak, 
teljes 
átalak
ulásos 
fejlődé
s, 
lepkék
, 
védett 
állat. 

A bogarak, lepkék 
egyedfejlődése. 
Az életfeltételek – a 
rovarok igénye – 
előfordulása. Kitines 
bőr – vedlés. A 
szájszervek 
felépítése – táplálék 
anyaga. A 
táplálékláncban 
betöltött szerep – 
gazdasági megítélés. 

Rovarok és a fejlődési alakok 
összehasonlítása. 
A fejlődés szakaszainak 
elemzése, összefüggések 
felismerése. 
 

29. 

Madara
k 
a 
lombok 
között. 

Nagy fakopáncs: 
rigó nagyságú, a 
fekete-fehér 
tollazat a hím 
tarkóján piros 
színű; véső alakú 
csőr, kúszóláb. 
Széncinege: 
veréb nagyságú, 
tollazata a háton 
olajzöld, hason 
kénsárga, fején, 

Álland
ó 
madár
, 
minde
nevő, 
kúszól
áb, 
véső 
alakú 
csőr, 
odu-

 A fán való élet, a 
mozgás, a 
táplálékszerzés, az 
odulakás – a szervek 
akalmazkodása 
(csőr, nyelv, 
kúszóláb, tá-
maszkodó 
faroktollak). A 
szervek felépítése – 
működése. 
A táplálkozás –

Madarak jellemzése. 
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nyakán, mellének 
közepén fekete, 
arcfoltja fehér, 
lába vékony és 
erős, 
csőre hegyes. 

lakás. életközösségbeni 
szerep – a 
gazdasági megítélés. 

30. 

Ahol 
ritkul 
az erdő 

Kökény: fűrészes 
szélű levél, apró 
fehér virág, 
ágtövis, apró 
hamvas 
csonthéjas 
termés. 
Gyepürózsa: 
összetett levél, 
nagy ötszirmú 
rózsaszín virág, 
tüske. 
Mogyoró: 
terebélyes cserje, 
fűrészelt szélű 
levél, lecsüngő 
barkavirágzat, 
levélszerű kupacs. 

Cserje
, 
ágtövi
s, 
tüske, 
zárvat
ermők
, 
csonth
éjas 
termé
s, 
összet
ett 
levél, 
makk-
termé
s, 
egylak
i 
növén
y. 

 Illatos virágok – 
rovarbeporzás. 
Tápanyagtartalom – 
tápanyag 
tulajdonsága – 
felhasználás. 
Apró, jellegtelen virág, 
sok virágpor – 
szélbeporzás. 
Cserjék – 
erdővédelem. 

Cserjék habitusának és 
szerveinek összehasonlítása. 
 

31. 

A 
cserjék 
rejteké
n. 

Koronás 
keresztespók: 
a hím 0,8-1 cm; a 
nőstény 1-1,5 cm 
nagyságú, 
alapszíne barna, 
utótestén fehér, 
kereszt alakú 
rajzolat, az 
előtestén erőteljes 
csáprágó, 4 pár 
ízelt láb. 
Közönséges 
kullancs: lapos 
test, 4 mm–1 cm 
méret. 

Ízeltlá
búak, 
átala-
kulás 
nélküli 
fejlődé
s, 
élős-
ködés, 
pókok. 

 Hálókészítés. 
 Környezet – életmód 
– szervezet. 
Az életmód – a 
szervek felépítése, 
működése 
(ragadozás – 
csáprágó, 
méregmirigy; 
hálókészítés – 
szövőkarom). A 
rejtett életmód – 
élősködés. A 
vérszívás – 
betegségterjesztés. 

Rovarok, pókok elkülönítése 
hasonlóságaik, különbségeik 
alapján. 
 

32. 

A 
lombok 
árnyék
ában. 

Erdei pajzsika: 
sötétbarna 
gyökerek, 
gyöktörzs, 
összetett, fiatalon 
pásztorbotszerűen 
visszahajló levél, 
a spóratokok a 

Virágt
alan 
növén
y, 
spóra, 
gyöktö
rzs, 
harasz

 A hóvirág, erdei 
pajzsika 
egyedfejlődése. 
 A testfelépítés – 
működés – 
élettartam 
(gyöktörzs, hagyma, 
raktározás, évelő). 

A növényi részek ábrázolása, 
összefüggések magyarázata. 
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levélfonákon. 
Hóvirág: 
Mellékgyökérzet, 
hagyma, keskeny, 
világoszöld 
mellékeres levél, 
fehér leples virág. 
Nagy 
seprűmoha: 
rögzítőfonalak, 
apró, fényes, zöld 
levélkék a csúcs 
felé oldalra 
hajlanak, 
 száracska 
csúcsán 
spóratartó nyél és 
tok. 

tok, 
évelő 
növén
y, 
hagym
a, 
mellék
gyökér
zet, 
leples 
virág, 
rögzít
ő 
fonala
k, 
mohák
. 

A testfelépítés – 
igénytelenség – 
előfordulás. 
Előfordulás – 
talajvédelem. 

33. 

Az 
erdő 
gombái 

Erdőszéli 
csiperke: félgömb 
alakú kalap, 6-16 
cm széles, fölül 
fehér vagy 
krémszínű, 
halványszürke, 
majd rozsdabarna 
lemezek, a tönk 
karcsú, 
piszkosfehér, alul 
kiszélesedő. 
Gyilkos galóca: 
alakja, színe 
megegyezik az 
erdőszéli 
csiperkével, de 
lemezei mindig 
fehérek. Tönkjén 
jól fejlett gallér 
és bocskor van, 
halálosan 
mérgező! A 
gombafogyasztás 
szabályai. 

Korha
dék-
lakó, 
együtt 
élő 
gomb
ák, 
gomb
atest, 
termő-
test, 
tönk, 
kalap, 
gomba
fonál, 
spóra, 
élőskö
dő, 
lebont
ó 
szerve
zet. 

 A gombatest 
fejlődése. 
 A környezettel 
szembeni igény – 
előfordulás. 
A színanyaghiány – 
táplálkozási mód. 
Életmód – élőhely. A 
gombafogyasztás 
szabályai – 
hasznosítás. 

A gombatest jellemzői. 
A mérgező gombapárok 
elkülönítése.  

34. 

Élet az 
avarba
n 

Éti csiga: kúpos, 
sötétbarna sávos 
ház, puha, 
nyálkás, sárgás 
színű test. 
Testtájai: fej, 
hasláb, 
zsigerzacskó. 
Erdei egér: 10 cm 

Puhat
estű, 
zsiger
zacsk
ó, 
köpen
y, 
átalak
ulás 

Az átalakulás nélküli 
fejlődés, 
Szájszerv – 
táplálkozás. Nyálkás 
kültakaró – mozgás. 
A környezet – 
szervezet (rejtőszín). 
Mindenevő – gumós 
zápfogfelület. A 

Az éti csiga jellemzői 
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hosszú, hátán 
szürkésbarna, 
hasán szürkés-
fehér szőrzet, 
nagy szem, 
fülkagyló, 
szőrtelen hosszú 
farok. 
Erdei 
vöröshangya: 
bolyban élő, 4-9 
mm vörösbarna 
rovar. 

nélküli 
fejlődé
s, 
rágcsá
ló 
emlős, 
szapor
a, 
ízeltlá
búak, 
rovaro
k.  

rágcsáló fogazat, a 
szaporaság – 
kártétel. 
A táplálkozás – az 
életközösségben 
betöltött szerep. 

35. 

Nagyva
dak az 
erdőbe
n. 

Gímszarvas: 
karcsú test, 
nyáron 
vörösesbarna, 
télen 
szürkésbarna, 
rövid szőrzet, 
farok alatt világos 
„tükörfolt”. A hím 
hossza 2 m, súlya 
150-170 kg, fejét 
agancs díszíti. 
Vaddisznó: 
vaskos, két old-
alról lapított test, 
hosszúra nyúlt fej, 
túrókarimás 
ormány, páros ujjú 
patás láb, 
szürkésfekete, 
serteszerű 
szőrzet. 

Gerinc
es, 
páros 
ujjú 
patás, 
növén
yevő, 
összet
ett 
gyomo
r, 
kérődz
ő, 
aganc
s, 
minde
nevő, 
agyar. 

Az agancs fejlődése 
– táplálkozás. 
Fogazat – 
táplálékszerzés. 
A zápfog felülete – a 
táplálék anyaga. 
A patás láb – az 
ingoványos területen 
való mozgás. 
Tápláléklánc – 
gazdasági megítélés. 

A testfelépítésük 
összehasonlítása, 
különbségeik okának 
magyarázata. Az agancs 
fejlődésének elemzése. 

36. 

Erdei 
ragado
-zók 

Erdei 
fülesbagoly: 
nagy fej, dús, 
vörösbarna, 
hosszanti fekete 
sávokkal tarkított 
tollazat. 
Szeme 
narancssárga. 
Körülötte 
„tollkoszorú”. 
A fejtetőn „tollfül”. 
Róka: karcsú 
testalkatú, kisebb 
kutya nagyságú. 
Szőrzete a hátán 
rozsdavörös, feje, 

Gerinc
es 
madár
, 
ragad
o-zó, 
tépő-
csőr, 
markol
ó láb, 
vetélő
ujj, 
fészek
-lakó, 
fiókák, 
védett 
madár

Ragadozó életmód – 
mozgásszervek, 
csőr, fogazat, 
érzékszervek. 
A szervek felépítése 
– működése (lábak, 
mozgás, 
táplálékszerzés – 
csőrök). Fejletlen 
utód, – 
ivadékgondozás. 
Ragadozók 
a táplálékláncban – 
gazdasági 
megítélésük. 

Faji jellemzők, állatok 
jellemzése. 
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hasa, farokvége 
szürkésfehér. Feje 
széles, orra 
hosszú és 
keskeny, farka 
lompos. 

, 
emlős, 
ragad
o-zó 
fogaza
t, 
ujjon-
járó. 

37. 
A vizek 
világa 

Vízi élőhely 
életfeltételei: kis 
hőingás, oldott 
állapotú O2 és 
CO2, ásványi 
sótartalom, nagy 
nyomás, változó 
fényviszonyok. 
Zöld 
szemesostoros: 
orsó alakú test, 
ostor, sejtmag, 
sejtplazma, zöld 
színanyag. 
Papucsállatka: 
csilló, sejtszáj, 
emésztő 
üregecske, 
sejtmagok. 
Baktériumok: 
nincs elkülönült 
sejtmag. 
Alakjuk: gömb, 
pálcika, csavar, 
lebontó 
szervezetek. 

Életkö
-
zössé
g. 
Önálló 
táplál-
kozás, 
kettéo
sztódá
s, 
lebont
ó 
szerve
zetek. 
Egysej
tűek. 

A papucsállatka 
táplálkozása, 
szaporodása.  A víz 
fizikai tulajdonságai 
– a vízi élőhely 
környezeti tényezői: 
lassú felmelegedés, 
lehűlés, kis hőingás. 
Vízmélység – fény, 
nyomás változása. 
Mozgásszer-vecske 
– helyváltoztatás – 
táplálkozás. 
Testfelépítés – 
táplálkozási mód. 
Kedvező 
életfeltételek – gyors 
szaporodás. 

A szárazföldi-, vízi élőhely 
összehasonlítása. Az 
egysejtűek hasonlóságai és 
különbségei.  

38. 

A 
vízben 
és a 
vízpart
on 

Fonalas 
zöldmoszat: teste 
egyforma 
sejtekből álló 
sejtfonal, 
szaporodás: 
kettéosztódás, 
telepfeldarabolódá
s. 
Nád: 
mellékgyökérzet, 
gyöktörzs, ízelt, 
bütykös szár, 
szálas, szárölelő 
levél, 
bugavirágzat. 
Fehér fűz: 
barnásszürke 

Többs
ej-tű 
telepe
s-
testű, 
önálló 
táp-
lálékk
é-
szítés, 
mosza
-tok, 
hínárn
övény, 
szal-
maszá
r, 
kétlaki

A moszatok 
növekedése, 
szaporodása, önálló 
táplálékkészítése 
(műtrá-
gyafelhalmozódás, 
fényhiány, növények 
rothadása, O2 hiány, 
halpusztulás).  
Szervezeti felépítés 
– életmód: vízi 
növények – sekély 
gyökerezés, apró, 
jellegtelen virágok – 
szélmegporzás, 
állandó szél – ritka 
lombkorona, 
hajlékony szár, 

Habituskép elemzése. 
A fonalas zöldmoszat 
jellemzői. A moszatok és a 
virágos növények 
összehasonlítása. 
Puha-, és keményfa 
összehasonlítása. 
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kéreg, laza 
lombkorona, 
hajlékony vessző, 
lándzsa alakú 
levél, 
barkavirágzat, 
toktermés. 

, 
mellék
gyökér
zet, 
gyök-
törzs, 
barkav
irágzat
, 
tokter-
més, 
porzós
-, 
termő
s 
virág. 

keskeny levél. Illatos, 
nektár tartalmú virág 
– rovarbeporzás. 
gyors növekedés – 
puha fa – 
felhasználás. 

39. 

Az 
állóviz
ek 
aljzatá
n 

Tavi kagyló: 20 
cm nagyságú, 
barna színű, 
tojásdad alakú, 
páros kagylóhéj, 
záróizom, köpeny, 
láb, zsigerzacskó, 
kopoltyú. 
Orvosi pióca: 10-
20 cm hosszú, 
zöldesfekete 
színű, gyűrűkre 
tagolódott test, 
tapadókorongok, 
fogazott állkapocs, 
élősködő. 

Puhat
estűek
, 
kagyló
k, 
köpen
y, 
zsiger-
zacsk
ó, 
kopol-
tyú, 
gyűrűs
féreg, 
bőr-
izom-
tömlő, 
átalak
ulás 
nélküli 
fejlődé
s. 

 Vízáramlás – 
táplálkozás, légzés. 
Szervezeti felépítés 
– életmód. 
Fogazott állkapocs – 
élősködés.  
Bőrizomtömlő– 
féregmozgás. 
Kagylóhéj – 
védelem, lassú 
mozgás. 
Élőhely – 
táplálkozás. 

A habituskép jellemzése. A 
kagylók mozgásának 
jellemzői. Összehasonlítások: 
tavi kagyló – éti csiga, orvosi 
pióca – földigiliszta. 
 

40. 

A vizek 
ízeltláb
úi 

Kecskerák: 15-20 
cm nagyságú, 
barnászöld, 
mészben gazdag 
kitinpáncél, 5 pár 
járóláb, olló, farki 
úszólemez, rágó 
szájszerv. 
Szitakötők: 
könnyű test, 
hosszú potroh, 
2 pár nagy felületű 
szárny, fejletlen 
járólábak, nagy 

Ízeltlá
búak, 
rákok, 
átalak
ulás 
nélküli 
fejlődé
s, 
rovaro
k, 
átválto
zás, 
teljes 
átalak

 Rákok, szitakötők, 
szúnyogok 
egyedfejlődése. 
 Környezeti igény – 
előfordulás. 
Környezet – 
kültakaró – védelem. 
Szervezet – repülő, 
ragadozó életmód. 
Mozgásszervek – 
mozgásformák. 
Légköri légzés – 
vízfelszín közeli 
lárvák, mozgó 

Habituskép jellemzése 
Ízeltlábúak rendszerezése: 
rákok, rovarok, hasonlóságok, 
különbségeik elkülönítése. 
Fejlődési formák 
összehasonlítása. 
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összetett szem. 
Szúnyogok: apró 
test, hosszú csáp, 
hosszú vékony 
lábak, 
1 pár szárny, 
szúró-szívó 
szájszerv. 

ulás. bábok. Utódok 
száma – fejlődési idő 
– elszaporodás – 
védekezés. 

41. 

Az 
úszás 
mester
ei 

Ponty: 30-40 cm, 
oldalról lapított 
test, nyálkás, 
pikkelyes bőr, 
háta 
szürkésbarna, a 
has felé 
világosodó, 
végtagjai az úszók 
(hát-, farok-, farok 
alatti, mell-, és 
hasúszók). 
Lesőharcsa: 2 m-
re is megnő, 
csupasz bőre felül 
szürkésbarna, 
hasa világos, nagy 
fej, hengeres test, 
oldalról lapított 
farok, rövid 
hátúszó, fejlett 
farok alatti úszó. 

Gerinc
esek, 
halak, 
kopol-
tyú, 
oldalv
onal, 
úszóh
ó-lyag, 
minde
nevő, 
ragad
o-zó, 
változ
ó 
testhő
-
mérsé
k-let. 

Az úszóhólyag térfo-
gatváltozásai a 
függőleges irányú 
mozgás során. 
 Környezet – 
kültakaró színe, 
anyaga. Élőhely – 
szervezet – vízi, 
ragadozó életmód. 
Magas tápértékű 
ízletes hús – 
egészséges 
táplálkozás. 
Folyószabályozás – 
ívóhelyek számának 
csökkenése – 
mesterséges 
tenyésztés. 

Habituskép felismerése, 
kontúrrajzok készítése. 
A halfajok összehasonlítása. 
Lényeges jegyek kiemelése. A 
halak mozgásának jellemzői.  

42. 

Gerinc
e-sek a 
vízben 
és a 
vizek 
partján 

Kecskebéka: 
zömök test, 
csupasz, nyálkás 
bőr, háta zöld, 
fekete foltokkal 
tarkítva, feje 
lapos, széles. 
Hátsó lába 
ugróláb, ujjai 
között úszóhártya. 
Vízisikló: 80-100 
cm, sötétszürke, 
száraz 
szarupikkelyes 
bőr, tojásdad 
alakú fején sárga 
folt, hengeres 
törzs, hosszú 
elvékonyodó farok. 

Gerinc
esek, 
kopolt
yú, 
tüdő, 
változ
ó 
testhő
-
mérsé
k-let, 
átalak
ulásos 
fejlődé
s, téli 
álom, 
lágy 
héjú 
tojás, 
szaru-
pikke-
lyesbő

A békák átalakulásos 
fejlődése. 
Élőhely – kültakaró 
anyaga, színe. 
Élőhely – kültakaró – 
légzőszerv. 
Mozgásszervek – 
mozgásformák. 
Szervezeti felépítés – 
ragadozó, vízi 
életmód. Száraz, 
szarupikkelyes bőr – 
vedlés. Változó 
testhőmérséklet – téli 
álom. Esztelen irtás – 
szigorú védelem. 

Habituskép. Folyamatábra 
elemzése. A kígyóing 
jellemzése. Táplálkozási 
láncok összeállítása.  
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r. 

43. 

Élet a 
vizek 
körül 

Tőkés réce: 
zömök, 
áramvonalas test, 
a tojó barna 
tollruhájú, a hím 
feje zöldes, 
nyakán fehér 
gyűrű, lemezes 
csőr, úszóláb. 
Barna rétihéja: 
karcsú test, 
mellén 
rozsdabarna sötét 
csíkokkal, nagy 
szárny, hosszú 
farktollak, tépő 
csőr, markoló láb. 
Vidra: rövid barna 
szőrzet, lapos, 
széles fej, 
hengeres törzs, 
rövid végtagok, 
ujjai között 
úszóhártya.  

Álland
ó 
madár
, 
költöz
ő 
madár
, 
lemez
es 
csőr, 
úszólá
b, 
fészek
hagyó 
tépő 
csőr, 
markol
ó láb, 
emlős, 
ragad
ozó. 

 Élőhely – 
testfelépítés – vízi 
életmód. 
Szervezet – 
ragadozó, repülő 
életmód. 
Mozgásszervek – 
mozgásformák. 
Táplálkozás – 
táplálkozási szervek. 
Táplálékhiány – 
költözés. A kültakaró 
színe – az 
ivadékgondozás. 

Habituskép jellemzése. 
A madarak csőr-, és 
lábtípusok jellemzői. 
Összefüggések magyarázata.  

44. 

Vizeink 
védelm
é-ben 

A víz szerepe, 
jelentősége, 
körforgása a 
természetben. 
Szennyezőanyago
k csoportosítása 
(tápanyagok, 
mérgek), hatásuk 
a vízi 
életközösségekre. 
Vizek öntisztulása. 
Vízvédelem. 
Fertő – Hanság 
Nemzeti Park. 
Duna – Dráva 
Nemzeti Park. 

Vízkör
forgás
, vizek 
öntiszt
ulása, 
nemze
ti park, 
védett 
állat. 

Víz körforgása. 
Méreganyag 
feldúsulása a vízi 
életközösségben. A 
tápanyagdúsulás 
hatása a vízi 
életközösségben. 
Vizek öntisztulása. 
Vizek sokoldalú 
felhasználása – 
vízszennyezés – 
élőhelyek pusztulása, 
ember 
egészségének 
károsítása – 
vízvédelem. 

 

45. 

Ahol 
messzi
re ellát 
a szem 

A mező környezeti 
tényezői: sok fény, 
kevés árnyék, 
erős szél, nagy 
hőingás, 
egyenlőtlenül 
eloszló csapadék. 
Angolperje: 
mellékgyökérzet, 
újrasarjadó 
földbeni szár, 

Fűfélé
k, 
aljfű, 
mellék
gyö-
kérzet, 
szalm
aszár, 
mellék
eres 
levél, 

 Alacsony növényzet 
– szélsőséges 
életfeltételek, kevés 
búvóhely, gyakori 
szárazság – 
testfelépítés. 
Testfelépítés – 
élettartam, szervek 
felépítése – 
működés 
(virágmegporzás) 

 



181 
 

bokrosodó 
szalmaszár, 
lapított összetett 
virágzat. 

szél-
megp
orzás. 

igény – előfordulás. 

46.  

Pongyola 
pitypang: 
 
 
 
 
 
Mezei zsálya: 

Gyökt
örzs, 
levélró
zsa, 
fészek
vi-
rágzat
, 
kaszat
ter-
més. 
 
Mélyre 
hatoló 
főgyök
érzet, 
gyöktö
rzs, 
szögle
tes, 
ürege
s szár, 
csipké
s 
szélű, 
szőrös 
levél, 
ajakos 
virág. 

Testfelépítés – 
működés: raktározás 
– évelő növény, 
repítőszőrös termés 
– széllel terjedés. 
Csírázóképesség – 
elterjedés. 
Színes virág – sok 
nektár – 
rovarbeporzás. 
Környezet – 
szervezet. 
Erős napfény – 
szőrös szár, levél. 

 

47. 

Gabon
a-félék 
a 
mezőn 

Közönséges 
búza: bojtszerű 
mellékgyökérzet, 
bokrosodó 
szalmaszár, 
szálas, mellékeres 
levél, 
kalászvirágzat, 
apró, barna 
szemtermés. 
 
 
Kukorica: bojtos 
mellékgyökérzet, 
koronagyökerek, 
ízelt, bütykös, 
tömött szár, 
mellékeres levél, 
torzsa, 

Mellék
gyökér
zet, 
szal-
maszá
r, 
mellék
eres 
levél, 
virágz
at, 
szemt
er-
més. 
 
Porzó
s, 
termő
s 

Élőhely – 
testfelépítés: 
szárazság – mélyre 
hatoló gyökérzet, 
erős szél – ízelt, 
bütykös szár, szálas 
levél. 
Testfelépítés, 
működés: kicsüngő 
porzó, sok apró virág 
– szélbeporzás. 
Származás – 
termesztési igény. 
Tápanyagtartalom – 
felhasználás: liszt, 
korpa, sikér, étolaj – 
táplálkozás. 

Növények, növényi szervek 
jellemzése: hasonlóságok, 
különbségek felismerése, 
összegyűjtése. 
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bugavirágzat, 
kukoricaszem. 

virág, 
egyszi
kű 
növén
y. 

48. 

Ipari 
növény
ek 

Napraforgó: 
mélyre nyúló, dús 
főgyökérzet, 
kemény, belül 
szivacsos szár, 
szív alakú, érdes 
levél, nagy 
fészekvirágzat, 
nyelves, csöves 
virágok, 
kaszattermés. 
 
Cukorrépa: 
vastag 
karógyökér, dús 
levélrózsa, főeres 
levelek, virágzat. 

Főgyö
-
kérzet, 
főeres 
levél, 
fészek
virágz
at, 
kaszat
termé
s, 
kétszi
kű. 
Karóg
yökér, 
répate
st, 
levélró
zsa, 
kétéve
s 
növén
y. 

Származás – 
termesztés – 
termőterület. 
Környezet – 
testfelépítés: erős 
szél – fás, szivacsos 
szár, érdes levél, 
színes virág – 
rovarmegporzás, 
raktározás – 
többéves fejlődés. 
Tápanyagtartalom – 
hasznosítás. 

 

49. 

A rétek 
„muzsi
kusai” 

Olaszsáska: 2-4 
cm, oldalról 
lapított test, 
alapszíne 
barnásszürke, 
rövid csáp, 
bőrszerű 
fedőszárny, 
ugróláb. 
Zöld 
lombszöcske: 
zöld szín, testnél 
hosszabb csáp, 
nősténynek nagy 
tojócsöve van. 
Mezei tücsök: 
fekete, lapos test, 
sárgásbarna 
szárny, 
testhossznyi csáp. 

Ízelt 
láb, 
rovaro
k, 
átalak
ulásos 
fejlődé
s, 
kifejlé
s, 
növén
yevő, 
ugrólá
b, 
egyen
es 
szárny
, rágó. 

 A fajok 
egyedfejlődése. 
 Környezet – 
kültakaró színe, 
mintázata, felülete – 
rejtőzés, védelem. 
Szárnyak, lábak – 
mozgás. 

Rovarok összehasonlítása. 

50. 

Rovare
-vők a 
mezőn. 

Keleti sün: tömzsi 
testalkat, fehéres 
szürkés 
szarutüskével 

Rovar-
evő 
fogaza
t, 

Szín – környezet. 
Fogazat – táplálék – 
téli álom. 
Mozgásszervek – 

Kétéltűek, hüllők 
hasonlóságainak, 
különbségeinek 
megállapítása. 
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fedett hátoldal. 
Zöld varangy: 
zömök, 10 cm 
hosszú test, a 
szemölcsös bőrön 
feketével 
szegélyezett zöld 
foltok. 
Fürge gyík: 
karcsú, nyúlánk 
test, szürkésbarna 
alapszín 
csíkokkal, 
foltokkal, 
elvékonyodó 
farok, rövid 
végtagok. 

emlős
ök, téli 
álom, 
ragad
o-zó, 
ugrólá
b, 
kétéltű
ek, 
védett 
állat, 
változ
ó 
testhő
mérsé
klet, 
lágy 
héjú 
tojás, 
vedlés
, 
átalak
ulás 
nélküli 
fejlődé
s, 
hüllők. 

mozgásforma. A 
táplálék anyaga – 
táplálkozási mód – 
táplálékszerző 
szervek. Kültakaró – 
vedlés, bőrlégzés. 
Környezet – eltérő 
aktivitás (napszakok-
ban, évszakokban). 

 

51. 

Rejtőzk
ö-dő 
emlősö
k 

Közönséges 
vakondok: 
arasznyi, 
hengeres test, 
kihegyesedő fej, 
rövid, dús fekete 
szőrzet, ásóláb. 
Mezei pocok: 
zömök, 10 cm 
hosszú test, szür-
késbarna szőrzet, 
kis fülkagyló, rövid 
farok. 
Mezei nyúl: 
karcsú test, 
szürkésbarna-
sárgás szőrzet, 
hosszú, fekete 
végű fülkagyló, 
ugróláb, rövid 
farok, nagy szem, 
hasított ajak. 

Ásólá
b, 
rovare
vő 
fogaza
t, 
védett 
állat, 
nö-
vénye
vő, 
rágcsá
ló, 
szapor
a, téli 
álom, 
ugrólá
b, 
emlős. 

 Talajlakó életmód – 
testalak, kültakaró, 
végtagok, 
érzékszervek. 
Mozgásszerv – 
mozgásforma. A 
táplálék anyaga – 
táplálkozási szervek. 
Az utódok fejlettsége 
– ivadékgondozás. 
Kevés búvóhely – 
rejtőszín, gyors 
mozgás, kitűnő 
érzékszervek, 
szaporaság. 

Küllemi jellemzők  

52. 
Nyílt 
terület
ek 

Fehér gólya: 
nagy termet, 
megnyúlt nyak, 

Csűd, 
láb, 
gázlól

Mozgás – végtagok, 
szárny alakja, 
mérete – repülés – 

Faji sajátosságok, testtájak 
leírása. 
Csőrök, végtagok 
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tollas 
lakói 

fehér-fekete 
tollazat, hosszú, 
piros csőr és láb. 
Fácán: hím: 
kisebb tyúk 
nagyságú, 
színpompás 
tollruha, tojó: 
szürkésbarna 
tollazat, 
kaparóláb, erős, 
kampós csőr. 
Vetési varjú: 
kékes fényű 
fekete tollazat, 
nagy vastag csőr. 

áb, 
gázlóh
ártya, 
fészek
lakó 
fiókák, 
kapar
óláb, 
kampó
s csőr, 
vastag 
csőr, 
álland
ó 
madár
. 

testalak, testtömeg. 
Csőr – 
táplálékszerzés, 
táplálék. Fészek 
helye – fiókák 
fejlettsége. 

összehasonlítása.  

53. 

Értékm
eg-
őrzés 
a 
mezőn. 

A füves területek 
életközösségét 
veszélyeztető 
tényezők. Körös-
Maros Nemzet 
Park védendő 
értékei és 
feladata. 

Gyepf
eltörés
, 
vízgaz
dálko-
dás, 
vegys
zer-
haszn
á-lat, 
talajm
ű-
velés, 
növén
y-
ápolás
. 

Emberi tevékenység 
– életközösség 
változása – nemzeti 
park védendő 
értékei. 
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Osztályozó- és javítóvizsga követelmények 

Természettudományi gyakorlatok 5. osztály 

 

1. Öt kőzetből ismerje fel a Velencei-hegység jellemző kőzetét, a gránitot! 

2. Tudja, milyen védett területek járt, mi a védett terület elsődleges rendeltetése! 

3. Soroljon három jellegzetes „követ” a Velencei-hegységből 

4. Soroljon fel 5 védett madarak a Dinnyési-Fertő területéről! 

5. Ismerje a Sóstó történetének főbb szakaszait! 

6. Tudja, hogy mi a szerepe a tanösvénynek! 

7. Milyen információs táblák találhatók a sóstói tanösvényen (a 21-ből tudjon megnevezni ötöt)! 

8. Mi jellemző a Velencei –hegység talajára? 

9. Milyen védett orchideák élnek a Sóstón? 

10. Tudjon említeni emlős állatokat a megismert területekről! 

 

 

 

Természettudományi gyakorlatok 6. osztály 

 

1. Tudjon felsorolni hosszúság mérésére használatos eszközöket. 

2. Tudjon felsorolni tömeg mérésére használatos eszközöket. 

3. Ismertesse a vízkiszorításos térfogatmérés módszerét! 

4. Miért fontosak a mérések? 

5. Elektromos töltések keletkezése, közöttük lévő kölcsönhatások. 

6. Mágneses pólusok közötti kölcsönhatások. 

7. Lakóhelyünk környékén élő növényfaj határozása. 

8. Fény hatása a növény életfolyamataira. 

9. Az emberi érzékszervek felsorolása. 

10. Sorolj fel a háztartásban található három oldatot! 
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Az osztályozó vizsga követelményei 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyból 

 

 

Az osztályozó vizsgán elsősorban azt mérjük, hogy a tanuló hogyan tud tájékozódni térben és időben, az 

ismeretek megszerzésének és feldolgozásának a képességével milyen szinten rendelkezik, mennyire van 

birtokában a történelmi szakszókincsnek, hogyan tudja magát írásban és szóban kifejezni. Ezen 

képességeket az adott évfolyam tananyagának ismeretén keresztül mérjük és értékeljük. 

 

 

 

 

 

7. évfolyam 

 

Tankönyv: Horváth Péter: Történelem az általános iskola számára Nemzedékek tudása Bp. 

 

- Az Amerikai Egyesült Államok 

- Francia forradalom 

- Napoleon császársága, tündöklése és bukása 

- Forradalom az iparban- mezőgazdaságban 

- Társadalmi változások 

- XVIII század Magyarországa a Habsburg Birodalomban 

- Mária Terézia és II. József uralkodása 

- Magyarország a napóleoni háborúk idején 

- Reformkor: Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Wesselényi Miklós  

- Az 1848-as forradalom és a szabadságharc 

- Az Egyesült Államok fejlődése 

-A német és az olasz egység 

- Az 1. világháború előzményei 

- A kiegyezés és előzményei.  

- A dualizmus állami és gazdasági rendszere 

- A boldog békeidők Magyarországon 

- Az 1. világháború 

 

 

 

Az osztályozó vizsga: 

Írásbeli: feladatlap a tanév anyagából 

Szóbeli: tétel a témakörökből 

 

 

8. évfolyam 

 

Tankönyv: Horváth Péter: Történelem 8. az általános iskola számára Nemzedékek tudása Bp. 

 

Témakörök: 

- Európa az 1. világháború után 

- A nagy gazdasági világválság és az Egyesült Államok 

- A sztálini Szovjetunió 

- Hitler-Mussolini hatalomra jutása 



187 
 

- 2. világháború előzményei, szövetségi rendszere, eseménytörténete, békerendszere 

- Őszirózsás forradalom - vörös diktatúra - ellenforradalom 

- Horthy Miklós-bethleni konszolidáció-Magyarország a gazdasági válság idején 

- Magyarország a 2. világháború idején 

- Hidegháború 

- Globalizáció 

- Európai Unió 

- Magyarország 1945-1947-s választások idején-Rákosi korszak 

- Harmadik világ 

- 1956-os forradalom 

- Kádár korszak 

 

Az osztályozó vizsga: 

Írásbeli: beszámoló a témához kapcsolódó forráselemző feladatok alapján és a korszak kiemelkedő politikai 

személyiségeit bemutató, történelmi szerepüket értékelő esszék formájában  

 

Szóbeli: tétel a témakörökből 

 

 

9. évfolyam 

 

Tankönyv: Száray Miklós: Történelem II. Forrásközpontú történelem. NTK. 20012.  

A tanév anyaga: 

A koraújkor Európában: 

A földrajzi felfedezések 

A tőkés világgazdaság kialakulása 

A reformáció és hatása 

Az abszolutizmus 

Az angol polgári forradalom ás az alkotmányos monarchia 

Közép- és Kelet-Európa  

A török birodalom hanyatlása 

Európa nagy háborúi és hatalmi viszonyok átrendeződése 

 

A koraújkor Magyarországon 

A Jagelló-kor 

Az ország három részre szakadása és a várháborúk 

Az Erdélyi fejedelemség 

A reformáció Magyarországon 

Zrínyi Miklós 

A török kiűzése 

A Rákóczi szabadságharc 

Írásbeli: 

Feladatlap a tanév anyagából (többféle feladattípus) 

 

Szóbeli: 

Önálló felelet a fenti témakörökből 
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10. évfolyam 

 

Tankönyv: Száray Miklós: Történelem-III. Forrásközpontú történelem. NTK. 2010.  

A tanév anyaga: 

Az eddig tanultak ismétlése  

Az ókori kelet 

Az ókori Görögország és Róma 

A korai és virágzó középkor 

A magyar nép története 1490-ig 

A tudományos gondolkodás fejlődése, a felvilágosodás  

Hatalmi átrendeződés a XVIII. században 

Az ipari forradalom 

Magyarország a XVIII. században  

Európa a XIX. század első felében 

A reformkor 

Az osztályozó vizsga: 

Írásbeli: 

Feladatlap az ismétlés anyagából (érettségi típusú feladatok) 

Szóbeli tételek: 

1. Athén az V. században 

2. A principátus 

3. Az egyházszervezet kiépülése, egyházi kultúra a középkorban 

4. A középkori városok 

5. A középkori magyar állam kialakulása 

6. Az állam újjászervezése Károly Róbert idejében 

7. A Hunyadiak 

8. A természettudományos gondolkodás fejlődése 

9. A felvilágosodás 

10. Hatalmi átrendeződés a XVIII. században 

11. Az ipari forradalom 1. hulláma és következményei 

12. A modern politikai eszmék 

13. Magyarország államszervezete, gazdasági, társadalmi, demográfiai viszonyai a XVIII. században 

14. Mária Terézia, II. József uralkodása 

15. A reformkor főbb politikusai és programjaik 

 

11. évfolyam 
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Tankönyv: Száray Miklós: Történelem-III. Forrásközpontú történelem. NTK. 2010.  

A tanév anyaga: 

 

1. A magyar reformkor elindítói: Széchenyi István és Wesselényi Miklós 

2. A reformkor kibontakozása, a szabadelvű ellenzék létrejötte és programja 

3. Törvényes forradalom és konszolidációs kísérlet (1848. március 15., az áprilisi alkotmány) 

4. A szabadságharc 

5. Az Egyesült Államok felemelkedése és az egyenlőtlen fejlődés 

6. A szövetségi rendszerek kialakulása 

7. Az 1. világháború előzményei 

8. A kiegyezés és előzményei.  

9. A dualizmus állami és gazdasági rendszere 

10. Magyarország politikai viszonyai a századfordulóig 

11. A dualizmus korának felzárkózó gazdasága 

12. A világháború előestéjén. Új eszmék, pártok, parlamenti és koalíciós válság Magyarországon 

13. A boldog békeidők Magyarországon 

14. Az 1. világháború 

 

Az osztályozó vizsga: 

Írásbeli: feladatlap a tanév anyagából 

Szóbeli: tétel a témakörökből 

 

 

 

12. évfolyam 

 

Tankönyv: Kovács István – Kovácsné Bede Ágnes: Történelem 12. osztály. Pedellus Tankönyvkiadó, 2008. 

A tanév anyaga: 

Európa a két világháború között  

Európa és az Európán kívüli világ 1945-től napjainkig  

Magyarország a két világháború között  

A második világháború  

A kétpólusú világ  

Az európai integráció  

Magyarország 1945-1990    

A mai magyar demokrácia, életmód, társadalom 

Az osztályozó vizsga: 

Írásbeli: 

Feladatlap a tanév anyagából 

Szóbeli tételek: 

1. A világgazdaság az 1920-30-as években 

2. Nemzetközi politika 1920-39 
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3. Totális diktatúrák a 2 világháború között (Szovjetunió, Németország) 

4. Magyarország 1920-45 

5. A II. világháború 

6. Nemzetközi politika 1945-90 

7. Magyarország 1944-90  

8. Az európai integráció 

9. Az EU szervezeti felépítése, működése 

10. A rendszerváltás, a parlamentáris demokrácia működése Magyarországon 
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4 évfolyamos képzés 

 

9. évfolyam 

Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 9. a négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára (Új 

forrásközpontú történelem Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó NAT 2012) 

A tanév anyaga: 

Az őskor és az ókori Kelet 

Az ókori görögök története 

Az ókori Róma története 

A középkori Európa története 

A magyar történelem kezdetei 

Az osztályozó vizsga: 

Írásbeli: 

Feladatlap a tanév anyagából 

Szóbeli tételek: 

1. A Közel-Kelet folyam menti civilizációinak bemutatása (Egyiptom, Mezopotámia) 

2. A Biblia földje 

3. Athén: a demokrácia kialakulása és fénykora 

4. A görög filozófia és a történetírás 

5. A római köztársaság létrejötte, államszervezete. A patríciusok és a plebejusok küzdelme 

6. A hódító háborúk és gazdasági-társadalmi hatásai. Válságkezelő kísérletek 

7. Az egyeduralom kialakulása és a principátus rendszere 

8. A kereszténység születése és egyházzá szerveződése 

9. A Római Birodalom szétesése 

10. A hűbériség és a jobbágyság kialakulása 

11. Az invesztitúraharcok 

12. A virágzó középkor: a mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem fellendülése Európában 

13. A rendiség kialakulása Európában 

14. A középkor tudománya, oktatása és művészete 

15. A magyar államalapítás 

 

 

10. évfolyam 

Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 9. a négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára (Új 

forrásközpontú történelem Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó NAT 2012) 

A tanév anyaga: 
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1. A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

2. A reformáció kialakulása és elterjedése 

3. A középkori magyar állam bukása. A Mohácsig vezető út. A belpolitikai viszonyok bemutatása 1526–

1541 között 

4. Török terjeszkedés Magyarországon. Az Oszmán Birodalom terjeszkedésének  

főbb lépései a térkép alapján. A végvári harcok taktikájának áttekintése. Az oszmán berendezkedés főbb 

vonásainak bemutatása a Hódoltság területén 

5. Az Erdélyi Fejedelemség a 17. században. A fejedelemség fénykorának bemutatása 

6. A törökök kiűzése. A felszabadító hadműveletek elemzése a térkép alapján. A Habsburg-berendezkedés 

fő vonásainak bemutatása 

7. A Rákóczi-szabadságharc belső körülményeinek bemutatása. A szabadságharc és az európai események 

összekapcsolása. A szatmári béke elemzése és értékelése 

8. Az új szellemi áramlat: a felvilágosodás. A főbb filozófusok elképzelései,  

Montesquieu és Rousseau politikai programjának összehasonlítása 

9. Napóleon politikai pályájának áttekintése. A napóleoni hadjáratok elemzése a térkép segítségével 

10. Az ipari forradalom kibontakozása. A főbb iparágak fejlődésének bemutatása, a találmányok kiemelése. 

Az ipari forradalom társadalmat és  

életkörülményeket átalakító hatásának bemutatása 

11. Magyarország újjászületése a 18. században. A demográfiai változások és az ország etnikai térképének 

elemzése 

12. Felvilágosult reformok Mária Terézia idején. Mária Terézia rendeleteinek áttekintése, és a rendeletek 

hatásainak értelmezése 

13. Széchenyi István reformprogramja. Széchenyi gazdasági reformelképzeléseinek elemzése. A 

reformprogram áttekintése a Stádium 12 pontja alapján 

14. A reformmozgalom kibontakozása. Az első reformországgyűlés törekvéseinek áttekintése, a polgári 

átalakulás programjának értelmezése. Kossuth Lajos politikai pályája kezdetének bemutatása. Az Udvar 

politikai törekvéseinek ismertetése 

 

Írásbeli: 

Feladatlap a tanév anyagából (többféle feladattípus) 

 

Szóbeli: 

Önálló felelet a fenti témakörökből 

 

 

11. évfolyam 

Tankönyv: Száray Miklós: Történelem III. Forrásközpontú történelem.  
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A tanév anyaga:  

A felvilágosodás és a forradalmak kora 1714- 1849  

- Felvilágosodás 

- Francia forradalom eseménytörténete 

- Napóleon tündöklése és bukása 

- Ipari forradalom és következményei 

- Az újjáépítés kora Magyarországon 1711- 1820 

- Magyarország a Habsburg Birodalomban 

- III. Károly- Mária Terézia- II. József 

- Magyarország gazdasága a XIX. század első felében 

- Reformkor: Széchenyi- Kossuth- Deák 

- 1848-1849-s forradalom és szabadságharc eseménytörténete 

       Áprilisi törvények (forráselemzés) 

 

A modern világ kialakulása 

- A másodiki ipari forradalom és társadalmi- gazdasági következményei 

- Politikai - gazdasági- társadalmi vonzata 

- Nemzetállamok születése: Olaszország- Németország- USA 

- A világháború előzményei 

 

Dualizmus kora Magyarországon 

- A kiegyezés: gazdasági és társadalmi következménye 

-A polgárosodás és modernizáció kora  

 

Az első világháború 1914-1918 

A világháború kezdete szakaszai, eseménytörténete 

 

Az osztályozó vizsga: 

Írásbeli: feladatlap a tanév anyagából 

Szóbeli: tétel a témakörökből 

 

 

 

12. évfolyam 

 

Tankönyv: Kovács István – Kovácsné Bede Ágnes: Történelem 12. osztály. Pedellus Tankönyvkiadó, 2008. 

A tanév anyaga: 

Az I. világháború és következményei 

Európa a két világháború között  

Európa és az Európán kívüli világ 1945-től napjainkig  

Magyarország a két világháború között  

A második világháború  

A kétpólusú világ  

Az európai integráció  

Magyarország 1945-1990    

A mai magyar demokrácia, életmód, társadalom 
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Az osztályozó vizsga: 

Írásbeli: 

Feladatlap a tanév anyagából 

Szóbeli tételek: 

1. Az I. világháború és következményei 

2. Nemzetközi politika és gazdasági változások 1920-39 

3. Totális diktatúrák a 2 világháború között (Szovjetunió, Németország) 

4. Magyarország 1920-45 

5. A II. világháború 

6. Nemzetközi politika 1945-90 

7. Magyarország 1944-90  

8. Az európai integráció 

9. Az EU szervezeti felépítése, működése 

10. A rendszerváltás, a parlamentáris demokrácia működése Magyarországon 
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Testnevelés tantárgy osztályozó vizsga anyaga 

 
Az adott évfolyam követelményeiből összeállított vizsgaanyag bemutatása. A vizsgaanyag minden 

mozgásterületről ( atlétika, labdajátékok, torna , képesség felmérés) tartalmaz minimum egy feladatot és 

ezekből választ  tételhúzásszerűen. 

 

 

 

Osztályozási anyag 

 

 

 

5. osztály 

 

Atlétika: 60 m, 600 m, Cooper, állórajt, térdelőrajt, kislabdahajítás 

Ingafutás 

Kosárlabda: szlalom labdavezetés, vissza lendületes labdavezetés, együtemű megállás, sarkazás, szlalom 

labdavezetés megállás (kétütemű) sarkazás, egy leütés fektetett dobás. 

Röplabda: kosárérintés, alkarérintés 

Gurulóátfordulás előre, hátra, zsugor fejállás, fejállás, nyújtott ülésből gurulás hátra, emelés tarkóállásba, 

homorított felugrás, járások (érintő, hinta, lábujj, keringő) 

Gerenda: járások, fordulatok alacsony gerendán 

Felemáskorlát: ugrás támaszba alacsonykarfán, lábbelendítés oldalülésbe 180 fokos fordulat kilendítés 

támaszba, leugrás hátra hajlított állásba 

Mászókulcsolás 

 

 

6. osztály 

 

Atlétika: 60 m, 600 m, kislabdahajítás, Cooper, lépő magasugrás 

Ingafutás 

Úszás 

Kosárlabda: labdavezetésből fektetett dobás 

Összetett gyakorlat (labdavezetés megállás passz, sarkazás megindulás, labdavezetésből átadás, szlalom 

labdavezetés fektetett dobás 

Röplabda: Kosárérintés, alkarérintés 

Terpeszállásból fejállás ereszkedés guggolásba, gurulóátfordulás előre, hátra, terpesz gurulóátfordulás előre, 

hátra, cigánykerék 

Korlát: támlázás alaplendület terpeszpedzés támaszban 180 fokos fordulat 

Gyűrű: lebegőfüggés zsugorlefüggés 

Felemáskorlát: ugrás támaszba alacsonykarfán, lábbelendítés oldalülésbe, térdfellendülés, 180 fokos fordulat 

kilendítés támaszba, leugrás hátra hajlított állásba 

Gerenda: járások fordulatokkal magas gerendán 

Kötélmászás mászókulcsolás (lány) 

 

 

 

 

 

 

 

7. osztály 
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Atlétika: 60 m, 600 m, lépő magasugrás 

Cooper, lépő magasugrás eredményre 

Ingafutás 

Kosárlabda: kidobott labda megállás passz, kapott labda megállás megindulás fektetett dobás, kapott labda 

ziccer, kidobott labda megállás indulócsellel megindulás fektetett dobás, páros lefutás fektetett dobás 

Röplabda: Alkarérintés és kosárérintés párokban 

Fellendülés futólagos kézállásba, fejállások különböző kiindulóhelyzetekből, fellendülés futólagos 

kézállásba gurulás előre terpeszállásba emelés fejállásba, gurulás előre guggolásba felugrás 180 fokos 

fordulattal, repülő-gurulóátfordulás 

Korlát: alaplendület vetődés, támlázás alaplendület, terpeszülés guruló átfordulás előre terpeszülésbe, 

terpeszpedzés, vetődés 

Gyűrű gyakorlat: alaplendület fellendülés lebegő lefüggésbe, csípőnyújtás lefüggésbe, lebegőfüggés 

homorított leugrás 

Felemáskorlát: kelepfelhúzódás támaszba alacsonykarfán, lábbelendítés oldalülésbe, térdfellendülés, 180 

fokos fordulat kilendítés támaszba, leugrás hátra hajlított állásba 

Gerenda: hasonfekvésből felállások, szökkenő lépések, fordulatok guggolóállásban, lebegőállás. 

Kötélmászás lefelé függeszkedés, kötélmászás mászókulcsolás (lány) 

 

 

8. osztály 

 

Atlétika: 60 m, 600 m, flop magasugrás,Cooper, 

Ingafutás 

Kosárlabda: büntető dobás, fektetett dobás az ügyetlenebb oldalról, (hármas lefutás) hármas nyolcas, négy 

fektetett dobás (kidobottlabda, sarkazás egy leütés fektetett dobás, szlalom labdavezetés fektetett dobás, 

kapott labda fektetett dobásellenkező oldalról, lendületes labdavezetés fektetett dobás eredményre) 

Röplabda: alsó egyenes nyitás 

Gurulás hátra futólagos kézállásba (fiúk), fellendülés kézállásba (3mp), furófordulat cigánykerék (lány) 

Korlát: kanyarlat, betámlázás alaplendület, terpeszülés, emelés felkarállásba, gurulás előre terpeszülésbe 

terpeszpedzés kanyarlati leugrás 

Gyűrű: leterpesztés 

Felemáskorlát: térdfellendülésből felkapás magas karfára, oldalülés, térdfellendülés, 180 fokos fordulat 

kilendítés támaszba, leugrás hátra hajlított állásba 

Gerenda: mérlegállás, homorított leugrás 

Függeszkedés két kötélen, kötélmászás mászókulcsolás (lány) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.osztály 

 

Atlétika: 60 m, 600 m (lány),1000 m, flop magasugrás technika,Cooper, 

Ingafutás 

Röplabda: kosárérintés fej fölé, kosárérintés háló felett, alkarérintés, kosárérintés haladással háló felett, felső 

egyenes nyitás  
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Emelés fejállásba, kézállás 3 mp, összefüggő talajgyakorlat 

Korlát: vetődés 180 fokos fordulattal,beugrás felkarfüggésbe, lendület előre felkar lebegőtámaszba, 

felkarbillenés terpeszülésbe, emelés felkarállásba gurulás előre terpeszülésbe terpeszpedzés kanyarlati 

leugrás 180 fokos fordulattal 

Gyűrű: alaplendület lebegőfüggésbe, lefüggés, lebegőfüggés hátsó lefüggés lelendülés leterpesztés 

Felemáskorlát: ostorlendület, lekapásból térfelledülés oldalülésbe, 180 fokos fordulattal lábkilendítés, 

alugrás 

Gerenda: felugrások, felfutások 

Függeszkedés, kötélmászás mászókulcsolás (lány) 

 

 

10. osztály 

 

Atlétika: 60 m, 600m (lány), 1000 m, flop magasugrás eredményre, Cooper,  

Ingafutás 

Röplabda: alkarérintés kosárérintés felváltva, felső egyenes nyitás technika, bejátszás, felső egyenes nyitás 

váltott térfélre 

Fejenátfordulás, saslendület előre, kiszúrás futólagos kézállásba 

Talajgyakorlat: fellendülés kézállásba gurulás előre terpeszállásba emelés fejállásba, Gurulás hátra futólagos 

kézállásba (lány) 

Korlát: beugrás felkarfüggésbe lendület előre terpesz támaszülésbe, emelés felkarállásba gurulás előre 

terpeszülésbe, terpeszpedzés saslendület előre kanyarlati leugrás 180 fokos fordulattal 

Gyűrű: vállátfordulás hátra + 9. osztályos anyag 

Felemáskorlát: ostorlendület, kelepfellendülés a felső karfára, ereszkedés az alacsony karfára, 180 fokos 

fordulattal lábkilendítés, alugrás 

Gerenda: tarkóállás 

Függeszkedés ülésből, kötélmászás mászókulcsolás (lány) 

 

 

11. osztály 

 

60 m, 600 m (lány), 1000 m, Cooper,  

Ingafutás 

Röplabda: kosárérintés falra 15 db, feladás, röplabda alkarérintés falra, bejátszásból feladott labda leütése a 

háló felett 

Vagy kosárlabda jobb, bal ziccer jobb, bal kapott labda ziccer büntető, hárompontos eredményre 

3 db tornaelem 

Torna: önállóan összeállított gyakorlat a tanult elemekből, fejenátfordulás 

Erőkövetelmény: húzódzkodás, tolódzkodás, saslendület előre 8db, vagy húzódás-tolódás gyűrűn 2db vagy 

óriáskelep felhúzódás 4db 

Függeszkedés időre, kötélmászás mászókulcsolás (lány) 

 

 

12. osztály 

 

60 m, 600 m (lány), 1000 m, Cooper 

Ingafutás 

Fekve nyomás testsúly 60%(max. 60 kg)12x, kötélmászás 3x vagy függeszkedés 2x 

Két labdajáték játékelemei 

Torna: önállóan összeállított gyakorlat a tanult elemekből 

Függeszkedés, kötélmászás mászókulcsolás (lány) 
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Osztályozó vizsga követelményei mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból 9. évfolyam számára 

Írásbeli rész: Különböző típusú feladatokból álló feladatlap  

Szóbeli rész: Fotótörténet: Niépce, Daugerre, Muybridge 

                       A mozi őskora: Lumiere fivérek, G. Mélies 

                       A film, mint a 7. művészet 

                       Némafilmek 

                       Burleszk, film noire 

                       A forgatókönyv 

                       A színészi játék 

                      A magyar film története 

                      A média fogalma, jellemzői 

                      A kommunikáció és a tömegkommunikáció 

                      A médiaszöveg 

                      A reklám 

                      A hír, tudósítás, riport 
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Rajz és műalkotások elemzése osztályozó vizsga követelményei 

 

Az írásbeli vizsga öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb  

művészettörténeti ismeretét érinti. A feladatok közül négy feladat a művészettörténeti ismeretek, 

alapfogalmak, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, egy feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak 

építészeti, szobrászati, festészeti, vagy iparművészeti alkotásának elemző bemutatását kéri számon. Az 

írásbeli vizsga időtartama 30 perc, a kapható pontszám 40 pont. 

A rajz és vizuális kultúra gyakorlati vizsgán hat tételből kell egyet húznia a vizsgázónak. A tétellap egy 

rekonstrukciós feladat szerkesztését (vetületi-axonometrikus-perspektivikus), vagy egy egyszerű 

tanulmányrajz elkészítését kéri látvány alapján. A gyakorlati vizsga részét képezi egy minimum öt darabból 

álló portfolió benyújtása a tanuló éves (féléves) munkáiból. A gyakorlati vizsgarészre a tanuló 60 pontot 

kaphat, ebből 20 pont a benyújtott portfolió maximális pontszáma. A gyakorlati vizsgához szükséges 

eszközök: A4-es rajzlap, puha grafit, körző, egy derékszögű és egy bármilyen vonalzó. 

5. évfolyam 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során a vizuális 

emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő 

használata a képalkotásban. Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, 

és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. A mindennapokban használt vizuális jelek 

értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása. Szöveg és kép együttes jelentésének 

értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során. 

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések megfogalmazása. 

Néhány rajzi és tárgykészítési technika megfelelő használata az alkotótevékenység során. Reflektálás 

társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása. 

Fontosabb szimbolikus és kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. A vizuális megfigyelés és 

elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkájáról. 

 

6. évfolyam 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során a vizuális 

emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő 

használata a képalkotásban. Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, 

és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. A mindennapokban használt vizuális jelek 

értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása. Szöveg és kép együttes jelentésének 

értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során. 

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések megfogalmazása. 

Néhány rajzi és tárgykészítési technika megfelelő használata az alkotótevékenység során. Reflektálás 

társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása. 

Fontosabb szimbolikus és kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. A vizuális megfigyelés és 

elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások 

munkájáról. 

 

7. évfolyam 

A tanuló legyen képes adott elemzési pontok szerint műalkotásokat összehasonlítani,  

legjellemzőbb stílusjegyeket felismerni. Koronként három- három alkotást tudjon felismerni.  

Megfigyelés után legyen képes téri, formai, tónusviszonylatokat megítélni, rajzban és szóban  

is megfogalmazni. Ismerje a Monge-vetület, az axonometrikus szerkesztés és perspektíva  

alapjait, egyszerű testcsoportot tudjon az adott térábrázolási rendszerben ábrázolni. 

8. évfolyam 

A tanuló ismerje a művészettörténeti korszakok, stílusok alapvető jellemzőit. Legyen képes  

kortárs művészi alkotást értelmezni. Legyen jártas téri, formai színtani elemzésben.  

Rendelkezzen az ábrázolási konvenciók alapjaival. Tudjon vetületi, axonometrikus és  
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perspektivikus ábrákat szerkeszteni. Tudjon tárgyat tervezni, ismerje a vizuális nyelvet.  

Legyen tisztában a média alapvető megjelenési formáival, hatáskeltő eljárásaival. 

9. évfolyam 

A tanuló legyen képes a tanult művészettörténeti korszakok festészetének, szobrászatának,  

építészetének összehasonlítására, következtetések levonására, műalkotások elemzésére.  

Tudjon tárgyakat, fogalmakat vizuálisan megjeleníteni, tudatos tervező munkát végezni.  

Testcsoportot legyen képes ábrázolni különféle térábrázolási konvencióban szabadkézzel és  

szerkesztéssel. Legyen jártas az akvarell, tempera, grafit, toll, pasztell, montázs technikákban. 

10. évfolyam 

A tanuló ismerje a művészettörténeti korszakok jellemző alkotásait. Tudja azokat elemezni,  

összehasonlítani a történelmi háttér figyelembe vételével. Legyen képes a művészeti ágak 

lényeges vonásainak megfogalmazására. Ismerje a korszakok kiemelkedő alkotóit, műveit.  

Tudjon értelmezni tárlaton látott alkotást. Jártas legyen a térábrázolási konvenciók  

alkalmazásában. Tudjon tárgyat, teret tervezni forma és funkció figyelembe vételével. 

Művészetek: 

12. évfolyam 

A tanuló legyen képes megfogalmazni a média társadalmi szerepét. Ismerje fel és alkalmazza  

a mozgóképnyelv kifejező eszközeit. Tudja rendszerezni a mozgóképi szövegeket különböző  

szempontok alapján. Ismerje fel a szerzői és műfaji filmeket, a műfaji sajátosságokat. Ismerje  

a filmtörténetet. Találjon összefüggést a filmstílus és a társadalom között. Képes legyen  

kreatív (képről történet, forgatókönyv, tanulmányrajz, illusztráció, újságcikk) alkotó munkára. 
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Műszaki ismeretek tantárgy osztályozó vizsgakövetelményei 
 

A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi 

kompetenciák meglétét kell bizonyítania: 
- egyszerű számítások elvégzése;  

- gépészeti ábrák, rajzok értékelése, elemzése;  

- mértékegységek, mértékrendszerek használata;  

- a tanult szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban;  

- az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok áttekintése, felismerése;  

- problémák megoldásában - a megfelelő matematikai eszközöket is felhasználva - az ismeretek alkalmazása;  

- az alapvető fontosságú tények és az ezekből következő alaptörvények, összefüggések szabatos kifejtése, 

magyarázata szóban és írásban;  

- több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett gépészeti feladatok, problémák 

megoldása;  

 

RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 
 

11. évfolyam 
Műszaki rajz 

- Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások. 

- Ábrázolás képsíkrendszerben. 

- Testek ábrázolása két képsíkon. 

- Ábrázolás képsíkrendszerben három képsíkon. 

- Összeállítási és részletrajzok. 

- A metszet és a szelvény fogalma. 

- Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

- A metszet alkalmazásának szabályai. 

- Méretmegadás (húr, ív, szög). 

- A mérethálózat fogalma, a méretek típusai. 

- A mérethálózat felépítésének elvei. 

- A felület egyenetlenségei. 

- A felületi érdesség geometriai jellemzői. 

- Jelképes ábrázolások. 

- Csavarmenetek és csavarok jelképes ábrázolása. 

- Gördülőcsapágyak ábrázolásának módjai. 

- Hegesztett kötések ábrázolása. 

- Fogazott alkatrészek jelképes ábrázolása. 

- Fogazatok jellemző adatai, méretei. 

- Rajzkészítési és rajzszámozási rendszerek. 
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Műszaki mechanika 

- Merev testek statikája. 

- Az erő, erőrendszer jellemzése. 

- Síkbeli erőrendszer eredőjének meghatározása számítással és szerkesztéssel közös pontban metsződő 

hatásvonalú erőrendszer esetén. 

- Síkidomok súlypontjának meghatározása szerkesztéssel és számítással. 

- Párhuzamos hatásvonalú erőrendszer. 

- Tartók statikája. 

- Kéttámaszú tartó koncentrált, megoszló és vegyes terhelése. 

- Reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással. 

- Igénybevételi ábrák (veszélyes keresztmetszet, maximális nyomaték) szerkesztése, számítása. 

- Szilárdságtan, igénybevételek. 

- Húzó és nyomó igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

- Hajlító igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

- Nyíró igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

- Csavaró igénybevétel méretezése, ellenőrzése. 

- Összetett igénybevételek esetei, méretezése, ellenőrzése. 
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12. évfolyam 
 

Gépelemek 

- Gépelemek. 

- Kötőgépelemek, Szegecskötés. 

- Hegesztett kötés. 

- Forrasztott, ragasztott kötések. 

- Csavarkötések. 

- Ék- és reteszkötések létrehozása, szilárdsági méretezése. 

- Rugók feladata, csoportosítása. 

- Tengelyek jellemzése, anyagai, méretezése. 

- Csapágyazások, sikló- és gördülőcsapágyak szerkezeti elemei, méretezése. 

- Tengelykapcsolók általános jellemzése. 

- Fékek kialakítása, általános jellemzése. 

 

Hajtások 
- Súrlódáson alapuló nyomaték átszármaztató hajtások: 

- Dörzshajtás működési elve, erő- és mozgásviszonyai. 

- Laposszíj- és ékszíj hajtás működési elve, jellemzői. 

- Ékszíjhajtás szerelése, méretezése. 

- Kényszerkapcsolatú nyomaték átszármaztatású hajtások: fogaskerékhajtás {a fogazat jellemzői, geometriája, 

elemi fogazat, kompenzált fogazat, általános fogazat, ferde fogazat}). 

 

 

 

A vizsga értékelése:  
90%-100% jeles  

75%-89% jó  

55%-74% közepes  

40%-54% elégséges  

0%-39% elégtelen 

 


