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I. Általános rendelkezések 

1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes 
területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai 
programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a 
rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik. 

2. A házirend érvényes a tanulókra és az intézmény dolgozóira egyaránt. 

3. A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az 
iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös 
rendezvények időtartama alatt. 

4. Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan 
iskolai belső szabályzat, ami rájuk egyébként is érvényes, különösen az iskola 
szervezeti és működési szabályzata, valamint pedagógiai programja. 

5. Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói 
jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához 
tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat.  

6. A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges 
mértékben sorolja fel. Ennek ellenére az iskola valamennyi tanulójára, 
dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, 
és kötelességük ezek megtartása az iskola területén is, így különösen érvényes 
rájuk a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM- rendelet.nemzeti 
köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. 

7. 1993. évi LXXIX. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet(hatályban lévő rendelkezései) nemzeti 
köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.  

8. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákság és a szülői szervezet 
egyetértésével. A házirend módosítását a diákok, a szülők, a tantestület 
meghatározott eljárás keretében kezdeményezhetik. 

9. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás 
lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok 
tartalmazzák. 

II. A tanuló jogai 

A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá 
külön-külön érvényesek. 

1. A tanuló joga, hogy az iskola működési rendjének megfelelő nevelésben és 
oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább haladjon. 

2. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben 
tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot ne alkalmazzanak.  
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3. A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákérdekeket képviselő 
szervezetekbe. A választás részletes szabályait a diákönkormányzat 
szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.  

4. A tanulót nem érheti hátrány lelkiismereti meggyőződése, véleménye, kifejtett 
nézete miatt, ha ezzel mások személyiségi jogait nem sérti. 

5. Ha a tanulót az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben kár éri, 
kérheti a kár megtérítését. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a tanuló 
felelőtlen magatartása okozta, vagy ha olyan dologban következett be, 
amelynek behozatalát jelen házirend megtiltotta. A kárigényeket írásban kell 
benyújtani az iskola titkárságán, amelyben meg kell jelölni a káresemény 
pontos idejét, helyét, körülményeit, a kért kártérítés összegét, indoklással 
ellátva. 

6. A tanulónak joga, hogy ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak.   

7. A tanulónak joga, hogy részt vegyen az iskola kulturális életében, iskolai 
tanulmányi versenyeken, pályázatokon, illetve ilyenek meghirdetését 
kezdeményezze az osztályfőnökénél vagy a diákönkormányzatnál. A 
versenyekre, pályázatokra a kiírásban meghatározottak szerint lehet 
jelentkezni. Az évi szokásos versenyek, pályázatok időpontját a tanév iskolai 
programterve tartalmazza.  

8. A tanulónak joga, hogy részt vegyen felzárkóztató vagy érettségire előkészítő 
órán, a szakköri, sport- és diákköri csoportok munkájában. A közép és 
emeltszintű előkészítőkre előző tanév végéig, a többi foglalkozásra a tanév 
első két hetében lehet jelentkezni a meghirdetett feltételek szerint.  

9. A tanulónak joga van névre szóló és az iskolába érkező postai küldeményeit az 
iskola portáján vagy a titkárságon átvenni. 

10. A tanulónak joga, hogy kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát abban az 
esetben, ha azt törvénysértő módon, vagy nem az iskola pedagógiai 
programjában lefektetett tantárgyi törzsanyag és osztályozási elvek alapján 
állapították meg. Ilyen irányú kérvényét 15 napon belül, írásban az iskola 
igazgatóján keresztül az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtania. 

11. A tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskola nyitvatartási ideje alatt annak 
könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, számítógépes termét, 
sportfelszereléseit és létesítményeit azok nyitvatartási ideje alatt, amelyet az 
SZMSZ tartalmaz; az oktató-nevelő munkával összefüggésben 
térítésmentesen, egyébként térítéssel használhatja azokat.  

12. A tanulónak joga, hogy szociális kedvezményekben és társadalmi 
juttatásokban részesüljön (étkezési támogatás, tankönyvtámogatás). 

13. A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi és sportmunkájáért, közösségi 
tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak 
odaítéléséről az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az osztályfőnök és a 
diákönkormányzat dönthet. A jutalmazás részletes szabályait a jelen házirend 
melléklete tartalmazza.  

14. A tanulónak joga, hogy az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak 
által szervezett hit- és vallásoktatáson részt vegyen.  

15. A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban 
részesüljön. Ennek megfelelően jelentkezhet az iskolaorvosnál vizsgálatra, 
illetve tanácsadásra, valamint rendszeres időközönként az iskola által 
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szervezett szűrővizsgálaton részt vehet. A szűrővizsgálatok időpontjáról és 
tárgyáról az osztályfőnök előre tájékoztatja a tanulót.  

16. A tanulónak joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai 
gyakorlásához szükséges információkhoz, valamint tájékoztatást kapjon a 
jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. E joga érvényesülése érdekében 
használhatja a hirdető táblán és a könyvtárban megtalálható 
dokumentumokat. 

17. A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselő útján – a jogszabályban 
meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések 
meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában. E joga 
érvényesülése érdekében az iskolában diákönkormányzat működik. A tanuló 
e szervezetbe választó és választható, melynek részletes szabályait a 
diákönkormányzat SZMSZ-e tartalmazza. 

18. A tanulónak joga, hogy az iskola vezetőségéhez, a diákönkormányzathoz és a 
szülői szervezethez írásban forduljon kérdésével, javaslatával, véleményével. 
E szervezetek és vezetőik elérhetőségéről az iskola titkárságán adnak 
felvilágosítást.  30 napon belül érdemi választ kell kapnia az illetékes 
személytől, szervezettől. 

19. A tanulónak joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon 
véleményt mondjon az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról. 

20. A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között 
kezelje, tárolja. A tanuló az iskola igazgatójától írásban kérhet felvilágosítást 
arról, hogy az iskola – mint adatkezelő szerv – milyen, a személyes adatok 
biztonságáról szóló törvényben meghatározott nyilvános, személyes, 
különleges adatokat kezel a tanulóról. 

21. A tanulónak joga, hogy osztályfőnökétől felvilágosítást kérjen érdemjegyeiről. 

22. A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját legkésőbb egy 
héttel hamarabb megismerje; azt a szaktanár a megadott helyen rögzíti hogy 
ugyanabban az osztályban egy napon ne kerüljön sor több témazáró dolgozat 
íratására. Az érdemjegyet a tanuló legkésőbb a dolgozat megírását követő 10. 
munkanapot követő első szaktárgyi órán megtudja, és azt a szaktanár az 
elektronikus naplóba beírja. 

23. A tanulónak joga, amennyiben tanítási időben, más iskolai elfoglaltsága miatt 
(pl. sportverseny, tanulmányi verseny) rendszeresen hiányzik, hogy elmaradt 
dolgozatait pótolhassa, egy előre a szaktanárral egyeztetett tanórán kívüli 
időpontban, az igazgató hozzájárulásával. 

24. A tanulónak joga, hogy kérje átvételét másik osztályba, tanulócsoportba vagy 
más intézménybe. Kérvényét a tanév folyamán bármikor benyújthatja az 
iskola igazgatójához, aki a szükséges egyeztetéseket elvégzi, majd 30 napon 
belül tájékoztatja a tanulót kérvénye elbírálásának eredményéről.  

25. A tanulónak joga, hogy a tizenegyedik, tizenkettedik évfolyamon folytatott 
tanulmányai során – a pedagógiai programban meghatározott keretek között 
– megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván. Emelt szintű 
képzésre a tanulók a jogszabályi előírásoknak megfelelően jelentkezhetnek. 

26. E jogainak konkrét gyakorlásáról az iskola a megfelelő évfolyamra lépését 
megelőzően írásban tájékoztatja a diákot. A tájékoztató tartalmazza a 
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választható tárgyak nevét, a heti óraszámot és azt, hogy közép- vagy 
emeltszintű érettségire történő felkészítő foglalkozásról van-e szó. 

27. A tanuló a választható tantárgyat az adott tanév végén saját és gondviselője 
aláírásával ellátott kérelem benyújtásával a következő tanévtől adhatja le. 
Ezzel egyidejűleg a tanuló kérelmezheti felvételét más választható 
foglalkozásra, ennek elbírálásához minden esetben ki kell kérni a foglalkozást 
vezető pedagógus véleményét. 

28. A tanulónak joga, hogy részben vagy egészben kérje felmentését a tanórák 
látogatása, illetve az értékelés alól. Az erre vonatkozó írásos kérvényét 
indoklással együtt az igazgatóhoz kell benyújtania, melynek eredményéről az 
igazgató 10 munkanapon belül tájékoztatja a tanulót. 

29. Az iskolai tankönyvrendelés a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. 

30. A tanulónak joga, hogy jogai megsértése esetén – a jogszabályban 
meghatározottak szerint – panaszt nyújtson be az iskola igazgatójához, 
valamint törvényességi kérelmet nyújtson be a fenntartó szervhez, illetve 
eljárást indítson. 
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III. A tanuló kötelességei 

31. A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi 
kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait 
elkészítse. 

32. A tanuló kötelessége, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a 
dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. 
Annak a tanulónak, aki az írásbeli számonkérés alatt meg nem engedett 
segédeszközt használ, dolgozatára ennek tényét a tanár a tanulóval 
rávezetteti, és aláíratja. A fenti esetben a diák teljesítményét a szaktanár 
elégtelenre értékelheti. 

33. A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait e 
házirendben szabályozottak szerint igazolja. A tanulónak kötelessége továbbá, 
hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon is megjelenjen, amelyekre 
előzetesen jelentkezett, és hiányzásait ugyancsak igazolnia kell.  

34. Azok a tanulók, akiknek óraszáma a 11-12. évfolyamon nem éri el az 
évfolyamokra megállapított kötelező óraszámot, kötelesek a 12. évfolyamon 
az adott évben induló középszintű érettségi felkészítő foglalkozásokból 
legalább kettőt választani, és ezeken részt venni. 

35. Mind az emelt szintű képzésre, mind a tanórán kívüli foglalkozásokra a 
jelentkezés, írásban történik, és érvényességének feltétele a tanuló és a 
gondviselő együttes aláírása. Ha a tanulót saját kérelmére felvették valamely 
választható foglalkozásra, a tanév végéig köteles azokon részt venni; azokat az 
adott tanév végén saját és gondviselője aláírásával ellátott kérelem 
benyújtásával a következő tanévtől adhatja le. 

36. A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a társadalom 
által elfogadott illemszabályoknak intézményen belül és kívül is eleget tegyen. 
Szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodjon. Az osztályteremben a tanárt 
és az órák látogatóit felállással köszöntsék a tanulók. A házirend előírásait és 
a létesítményekre vonatkozó szabályokat betartsa. 

37. A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. Lopás vagy 
rongálás észlelése esetén e kötelesség teljesítettnek tekinthető, ha e tényt jelzi 
az ügyeletes tanárnak.  

38. A tanuló kötelessége, hogy az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi 
méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 

39. A tanuló kötelessége, hogy az intézmény alkalmazottainak – saját 
hatáskörükben hozott – utasításait teljesítse.  

40. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét. Haladéktalanul 
jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját 
magát vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet 
észlelt. Az iskola a tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel.  

41. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, baleset-
elhárítási és tűzvédelmi szabályokat, melyek az iskola szervezeti és működési 
szabályzatának mellékletét képezik. A tanév kezdetekor az osztályfőnök a 
tanuló tudomására hozza e szabályzatok tartalmát, melynek elsajátítását a 
tanuló aláírásával igazolja.  
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42. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelező 
egészségügyi és szűrővizsgálatokon, hiányzásait e házirendben 
szabályozottak szerint igazolja. 

43. A tanuló kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezéseiben, 
létesítményeiben a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat 
megtérítse. Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi és fegyelmi 
felelősséggel tartozik. A kártérítés mértékéről a gazdasági vezető javaslatára a 
tantestület dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a 
tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kellszólítani a kár megtérítésére. 

44. A tanuló kötelessége, hogy életkorához és fejlettségéhez igazodva, pedagógus 
irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa 
alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények 
előkészítésében, lezárásában. 
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IV. Jutalmazás és fegyelmező 
intézkedések 

Diákközösségek vagy egyes tanulók magatartásában, szorgalmában vagy más 
munkájában elért jó eredmények, az osztály vagy az iskola hírnevét növelő cselekedetek, 
kiváló tanulmányi eredmények jutalmazhatók. 

A Diákönkormányzat a törvény által előírt módon javaslattevő illetve egyetértési 
jogot gyakorol a kitüntetések és jutalmazások odaítélésében. 

A jutalmazás fokozatai 

I. Osztályfőnöki és szaktanári dicséret 

II. Igazgatói dicséret 

III. Nevelőtestületi dicséret 

IV. Egyéb 

I. Osztályfőnöki dicséret 

Részterületei: 

 Az osztályközösségben végzett jelentős közösségi munkáért (rendszeres 
korrepetálás, szervező-munka végzése, az osztály rendjének fenntartása, 
dekorációs, kulturális, sport stb. tevékenység végzése). 

 Tanulmányi versenyen, sportban elért megyei egyéni verseny  4-6. 
helyezésért. 

 Iskolai, egyéni sportversenyen elért 1. helyezésért. 
 Iskolai, osztály által szervezett társadalmi munka rendszeres, eredményes 

elvégzéséért. 
 Iskolai, kulturális, tanulmányi versenyen elért 1. helyezésért. 
 Iskolai ünnepélyeken, irodalmi esteken való többszöri szereplésért. 

Javaslat: a tantestület bármely tagja 

Kivétel: ha negatív jellegű bejegyzés is van a tanulóról 

Döntés: osztályfőnök 

II. Igazgatói dicséret 

Részterületei: 
 Az iskola érdekében végzett kimagasló társadalmi munkájáért. 
 Az osztályközösségben végzett, az egész tanulóifjúság elé állítható közösségi 

és tanulmányi munkáért. 
 A megyei tanulmányi, kulturális és sportversenyeken elért 1-3. helyezéséért 

és az országos versenyekre továbbjutóknak. 
 A Helikonon szerzett arany, ezüst és bronz fokozatért. 

Javaslat: a tantestület bármely tagja 

Következmény: év végén könyvjutalom 

Kivétel: ha osztályfőnöki intésnél súlyosabb fegyelmi büntetése van a tanulónak 

ha a tanulmányi eredménye közepesnél gyengébb 

Döntés: igazgató 
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III. Nevelőtestületi dicséret 

Részterületei: 

 Országos tanulmányi versenyen elért 1-20. helyezésért. 
 Országos sportversenyen elért 1-6. helyezésért (csapatverseny esetén), 1-10. 

helyezésért (egyéni verseny esetén). 
 Országos vers- és prózamondó versenyen elért 1-10. helyezésért. 
 Jeles tanulmányi eredménye mellett vagy példás magatartásért, vagy példás 

közösségi munkáért. 

Javaslat: a tantestület bármely tagja (általában osztályfőnök) 

Előterjesztés: igazgató vagy helyettesei 

Következmény: év végén értékes könyvjutalom 

Döntés: tantestület 

IV. Egyéb 

A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kitüntetései, 
melyeket minden tanévben azok a végzős diákok kaphatnak, akik a Házirend 
mellékletében a díjakkal kapcsolatban megfogalmazottaknak megfelelnek. 

Részterületei: 

1. „Jó tanuló – jó sportoló” cím 

A címet a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola nevelőtestülete ala-
pította. A címet az a diák kaphatja, aki az itteni tanulmányainak utolsó 4 évében legalább 
4,5‐es tanulmányi eredményt ért el, és bármely sportágban csapatban, vagy egyéni verseny-
ben több alkalommal megyei 1-3. helyezést ért el, illetve jó tanulmányi eredménye mellett 
bármely sportágban országos döntőbe jutott. A díj átadása minden évben a ballagási ünnep‐
ségen történik. A „Jó tanuló – jó sportoló” cím elnyerője megkapja az erről szóló oklevelet, 
plakettet és könyvjutalmat. 

 

2. Pro Scola – érdemérem 

A díjat a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola nevelőtestülete 
alapította abból a célból, hogy elismerje vele azon végzős tanulók érdemeit, akik 
példamutató magatartásukkal, kiemelkedő tanulmányi és kulturális munkájukkal, ta-
nulmányi vagy művészeti versenyeken elért eredményeikkel kivívták társaik és tanáraik 
megbecsülését, öregbítették iskolánk hírnevét. 

A díjat az a diák kaphatja, akit az osztályban tanító tanárok egyetértésével az 
osztályfőnök javasol, és nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület egyszerű 
többséggel támogat. 

A díj átadása minden évben a ballagási ünnepségen történik. 

A Pro Scola – érdemérem elnyerője megkapja az erről szóló oklevelet, a díjjal járó 
emlékplakettet és könyvjutalmat. 

 

Fegyelmező intézkedésben kell részesíteni azt a tanulót, aki az iskolai 
rendszabályokat megszegi. 
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A fegyelmező intézkedések fokozatai: 

I. Szaktanári figyelmeztetés 

II. Osztályfőnöki figyelmeztetés 

III. Osztályfőnöki intés 

IV. Osztályfőnöki rovó 

V. Igazgatói rovó 

VI. Nevelőtestületi figyelmeztetés 

VII. Fegyelmi eljárás indítása a jogszabályoknak megfelelő módon és következmé-

nyekkel. 

Szaktanári figyelmeztetés 

A szünetben és a tanórán tanúsított, a házirendnek nem megfelelő magatartás. 

Osztályfőnöki figyelmeztetés 

Esetei: 

 1-5 igazolatlan óra 
 2. szaktanári figyelmeztetés után 
 a tanítás kezdetéről történő 5 késés esetén 
 tanórai, ebédlői, ismétlődő fegyelmezetlen magatartás 
 nincs három alkalommal a tanulónál az ellenőrző 
 az intézmény engedély nélküli elhagyása 

Következményei: 

 legfeljebb jó magatartás (kivétel: ha legalább igazgatói dicsérete van) 
 a szülők írásban történő értesítése 
 az osztály előtt történő közlés 

Osztályfőnöki intés 

Esetei: 

 az előbbiek ismétlődése 
 4. szaktanári figyelmeztetés után 
 abban az esetben, ha már rendelkezik osztályfőnöki figyelmeztetéssel 
 6-11 igazolatlan óra 
 a tanítás kezdetéről történő 10 késés esetén 
 csalás dolgozatok írásakor 
 nyegle, pimasz magatartás 
 dohányzás 
 engedély nélküli kimaradás 
 szeszesital fogyasztása 

Következményei: 

 legfeljebb változó magatartás 
 a szülők írásban történő értesítése 
 az osztály előtt történő közlés 
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Osztályfőnöki rovó 

Esetei: 

 az előbbiek ismétlődése 
 abban az esetben, ha már rendelkezik osztályfőnöki intéssel 
 6. szaktanári figyelmeztetés után 
 12-17 igazolatlan óra  
 a tanítás kezdetéről történő 15 késés esetén 

Következményei: 

 változó magatartás 
 a szülők írásban történő értesítése 
 az osztály előtt történő közlés 

Igazgatói rovó 

Esetei: 

 az előbbiek ismétlődése 
 8. szaktanári figyelmeztetés után 
 szándékos rongálás, károkozás 
 a tanárok szándékos félrevezetése 
 közvéleményt megbotránkoztató magatartás 
 18-23 igazolatlan óra 
 a tanítás kezdetéről történő 20 késés esetén 

Következményei: 

 legfeljebb változó magatartás 
 a szülők írásban történő értesítése 
 az egész tanulóifjúság előtt való közlés 

Tantestületi figyelmeztetés 

Esetei: 

 fokozatok kimerülése 
 lopás, hamisítás 
 24-30 igazolatlan óra 
 a tanítás kezdetéről történő 25 késés esetén 

Következményei: 

 rossz magatartás 
 szülők behívatása 
 az egész tanulóifjúság előtt való közlés 

Általános megjegyzés a közlés formáiról: 

Osztályfőnöki, szaktanári dicséret: osztály előtt, szülők értesítése. 

Igazgatói, nevelőtestületi dicséret: iskolai ünnepélyeken, szülők értesítése. 
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V. Általános szabályok 

45. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, ékszer és óra viselete a 
testnevelésórákon. 

46. Az iskola létesítményeinek szabályai tartalmazhatnak egyéb olyan megszorító 
előírásokat, melyek jelen házirendben nincsenek szabályozva, de amelyeket a 
tanulóknak be kell tartaniuk (SZMSZ szabályozza: számítástechnika termek, 
kémiai labor, stúdió, könyvtár, taniroda, tornaterem, sportpályák használati 
rendje).   

47. A termekben lévő tv- és videokészülékek, kivetítő, laptop, interaktív tábla, stb. 
csak tanári engedéllyel működtethetők. 

48. A tanítás kezdetétől az ebédszünetig a tanuló csak az osztályfőnök vagy az 
órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola területét, 
portaszolgálat esetén, ezt a portás feljegyzi. Amennyiben ezen időszakban 
engedély nélkül elhagyja az iskola területét, osztályfőnöki figyelmeztetésben 
részesül.  

49. Minden diáknak joga van anyagi helyzetéből és családi körülményeiből 
eredően különböző normatív és nem alanyi jogon járó további szociális 
támogatásokat igénybe venni, amennyiben gondviselője kérelmezi és 
jogosultságát igazolja: 

 étkezési kedvezményben részesülhet 
 ingyenes tankönyvellátásban részesülhet 
 segélyben részesülhet 
 szülői munkaközösség szociális támogatásaiból részesülhet (pl.: felsőfokú 

nyelvvizsgadíj pályázat) 
50. Az iskolában szervezett menzai szolgáltatást – térítési díj előzetes megfizetése 

mellett – bármely tanuló igénybe veheti. Az étkezési igényeket mindig az első 
tanítási napon kell leadni, a havonta esedékes díjakat az előre meghirdetett 
napokon kell befizetni. A határidőt meg nem tartó tanulók az adott hónapban 
kizárják magukat a szolgáltatásból. Ha valaki, előre tudható okból nem tudja 
igénybe venni a szolgáltatást, akkor 1 héttel előtte, ha előre nem látható okból, 
akkor előző délelőtt 9 óráig kell lemondani a korábban igényelt menzai 
szolgáltatást az élelmezésvezetőnél vagy az önkormányzaton az étkeztetésért 
felelősnél.  Az előre kifizetett majd lemondott étkezés díját a menzát 
működtető önkormányzattól kell visszaigényelni. 

Ha a tanuló tanév közben szeretné igénybe venni a menzai szolgáltatást, az 
élelmezésvezetővel vagy az önkormányzaton az étkeztetésért felelős személlyel 
való egyeztetés után teheti meg. 

51. A köznevelési törvény szerint a térítési díj ellenében igénybe vehető 
szolgáltatások: 

 étkezésért jogszabályban meghatározottak szerinti térítési díj 
 a gimnáziumi alaptevékenységhez nem szorosan kapcsolódó tanfolyamok, 

szolgáltatások. 
52. A köznevelési törvény 53.§ (6) bekezdés szerint az iskola a tanítási év utolsó 

napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói 
jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a 
tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. 
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53. Iskolánkban a ruhatár használata kötelező. Minden tanuló névre szóló 
ruhatári bilétát kap, melynek betéti díja van. A ruhatár 7 óra 30 perctől 7 óra 
50 percig, 14 óra 05 perctől 14 óra 30 percig van nyitva. Az ügyeletet diákok 
látják el osztályfőnöki felügyelettel, akik a ruhatári helyiség rendjéért felelnek. 
Az ügyeletes ruhatárosokon kívül más nem tartózkodhat a ruhatárban! 
Minden diák azon a napon vállal ügyeletet, amelyik délután nincs 
tanítási órája. Az ügyeletet ellátó diák tanóráról nem hiányozhat. 
Amennyiben 7 vagy annál több órájuk van a tanulóknak, 7 óra 30 perctől 
7 óra 50 percig, és az ebédszünetben az ügyeletet az osztály ellátni 
köteles. 

A fenti szabályokat a házirend kiegészítéseként a ruhatár kulturált üzemelése és 
tanulóink személyes holmijának védelme érdekében határoztuk meg. 

54. Az iskolába kerékpárral, motorral érkezők járművüket 7 óra 30 perc és 7 óra 
45 perc között helyezhetik el a kerékpártárolóban. Az iskola udvarán a 
kerékpárokkal, motorokkal játszani, versenyezni tilos. 

55. Az iskola területén talált tárgyakat az iskola portáján vagy a titkárságon kell 
leadni, ahol 60 napig őrzik. A 60. napot követően az iskola a nem keresett 
tárgyakat karitatív célra felajánlja. 

56. Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken, illetve mindenhol, 
ahol a tanuló diákként van jelen (pl.: színházban) dohányozni, szeszes italt, 
kábítószert, kábító hatású szert fogyasztani tilos. Az intézményben minden 
dolgozó számára tilos a dohányzás. 

57. Dohányzóhely az intézmény területén és annak bejáratától számított 5 
méteres távolságon belül nem jelölhető ki, azon túl pedig nem tudunk 
kijelölni, mivel az már közterület. A dohányzásra vonatkozó tilalmat az épület 
bejáratainál szabványos tiltótáblával, illetve piktogrammal kell megjelölni.  
Minden tanév első napján a diákokat és a dolgozókat a dohányzási tilalomra 
vonatkozó szabályokról tájékoztatni kell. A szülők tájékoztatása - 
beiratkozáskor, illetve a tanév első szülői értekezletén - az osztályfőnök 
feladata. A rendelkezésre jogosult személy: elsősorban az intézmény 
ügyeletesi feladatkörében eljáró - továbbá az intézmény minden – pedagógusa 
a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt a jogsértés haladéktalan 
befejezésére köteles felhívni. Az elrendelt dohányzási tilalmat megsértő, 14. 
életévét betöltött tanulóval szemben az igazgató eleget tesz bejelentési 
kötelezettségének az egészségügyi államigazgatási szerv felé, illetve első 
esetben igazgatói rovót ad, ismétlődés esetén a tantestület dönt a további 
fegyelmi intézkedésről. 

58. Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie. Az ellenőrzőbe 
bevezetett értesítéseket 2 munkanapon belül, az érdemjegyeket pedig hó 
végén a szülőkkel alá kell íratni; ennek havonkénti ellenőrzését az 
osztályfőnök végzi el.  

Az elektronikus ellenőrző hozzáféréséről minden tanév kezdetén a szülőket  
az osztályfőnökök tájékoztatják. Az elektronikus ellenőrző intézményünk hon-
lapjáról is elérhető.  

59. Az intézménybe csak a napi munkavégzéshez kapcsolódó tárgyak hozhatók 
be, ezért az iskola csak ezen tárgyakért vállal kártérítési kötelezettséget. Az 
iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával 
összefüggésbe nem hozható káreseményekért. 
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60. A tanítási órára mobiltelefont csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, az 
óra alatt bekapcsolni tilos és táskában kell tartani., Okostelefont, iPadet, 
Tabletet (és a hozzáhasonló technikai eszközöketet) csak és kizárólag az órát 
tartó tanár szóbeli utasítására és engedélyével szabad használni az órai mun-
kában. A tanórán az órát tartó tanár, a tanórán kívül az igazgató írásos 
engedélye nélkül az iskola egész területén bármiféle képi- és hanganyagot 
készíteni tilos.  

61. Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belső 
szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben (a 
házirend idevonatkozó részletének felmondása), fegyelmi büntetésben 
részesülhet. A fegyelmező intézkedések fajtáit és ismérveit a jelen házirend 
tartalmazza. A fegyelmi eljárás és a fegyelmi büntetés kiszabásának szabályait 
jogszabály határozza meg.  
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VI. A nem alanyi jogon járó 
tankönyvtámogatás elve, 

elosztás rendje 

62. Az iskolai tankönyvrendelésnek ingyenesen biztosítania kell a tankönyveket - 
az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, használt tankönyvek biztosítása, 
illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján - a 
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, 
aki: 

a) tartósan beteg, 
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszer-

vi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartássza-
bályozási zavarral) küzd, 

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, 
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói 

ellátásban részesül. 
 

63. A normatív kedvezményre vonatkozó igényt jogszabályban meghatározott 
igénylőlapon kell bejelenteni. 

64. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív 
kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat vagy az 5. melléklet szerinti 
igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való jogosultság 
későbbi időpontban történő igazolásáról. Az iratok bemutatásának tényét az 
iskola igazgatója rávezeti az igénylőlapra. 

65. Az igénylő a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményért jogszabályban 
meghatározott módon felel. 

66. Az iskola igazgatója minden évben a hatályos jogszabályok alapján köteles 
felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az 
iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján. 

67. Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív 
hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be - beleértve az iskolaváltást 
is - az iskola, az iskolai könyvtárban elhelyezett tankönyvek kölcsönzésével 
teljesítheti az igényt. 

68. A tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a 
normatív kedvezményre jogosult birtokába adni. Az így kölcsönzött 
tankönyveket és egyéb taneszközöket (szöveggyűjtemény, függvénytábla, 
atlasz stb.)a tanév végén vissza kell vinni az iskolába, akkor is ha az a 
következő tanévben újra használatra kerül. Ezeket a taneszközöket a tanuló 
köteles eredeti állapotában megőrizni; összefirkálni, megrongálni szigorúan 
tilos! A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv 
elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni! 
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69. Tanórákon csak kitöltetlen tankönyvet, munkáltató könyvet és munkafüzetet 
lehet használni. 

70. A kölcsönzött tankönyveket, munkáltató könyveket és munkafüzeteket 
kitölteni csak ceruzával lehet és tiszta (kiradírozott) állapotban kell 
visszaszolgáltatni! 

71. Az iskolai könyvtárból kikölcsönzött tankönyveket legkésőbb a szorgalmi 
időszak végéig vagy a tanulói jogviszony megszűnésének napjáig minden 
tanulónak vissza kell vinnie a könyvtárba, kivéve azokat a tankönyveket, 
amelyekről a jogszabály másképp rendelkezik. 

72. Annak a tanulónak, aki az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyvet elveszíti, 
megrongálja, vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítési 
kötelezettsége van az SZMSZ-ben foglaltak szerint. 
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VII. Az iskola munkarendje 

73. Iskolánkban a tanítás 7 óra 50 perckor kezdődik. A pontos órakezdés 
érdekében a tanároknak, tanulóknak legkésőbb első tanórájuk kezdete előtt 
10 perccel kell megérkezniük. 

74. A csengetési rendet az első tanítási napon az osztályfőnök hirdeti ki. 

CSENGETÉSI REND 

1. óra:  750 – 835 

2. óra:  845 – 930 

3. óra:  940 – 1025 

4. óra:  1035 – 1120 

5. óra:  1130 – 1215 

6. óra:  1225 – 1310 

7. óra:  1320 – 1405 

8. óra:  1430 – 1515 

9. óra:  1520 – 1605 

75. Becsengetéskor a tanulók az osztályteremben várják a tanárt. A kulccsal zárt 
szaktantermekbe belépni csak tanári felügyelettel lehet, csengetéskor ezek 
előtt kell várni a tanárt. 

76. Az óraközi szüneteket a tanulók az időjárástól függően az iskola épületében 
vagy udvarán töltik el. 

77. A tanulók a tanév elején meghatározott ebédelési rendnek megfelelően 
kereshetik fel a menzát. Ennek megtartása mindenki számára kötelező. 

78. A tanulók szünetekben igénybe vehetik az iskola büféjét, annak nyitvatartási 
idejében.  

79. A tanulók szünetekben és délután igénybe vehetik a könyvtárat. Lyukasóra 
alatt kötelesek az iskolai könyvtárban tartózkodni annak nyitvatartási 
idejében, egyébként a számukra kijelölt teremben. 

80. A kötelező órákon túl a tanulók egyéb foglalkozásokra jelentkezhetnek. A 
jelentkezés írásban történik, kiskorú tanuló esetén szülői egyetértéssel. A 
foglalkozások idejét az órarend függvényében igazgatói jóváhagyással kell 
megállapítani. A tanév elején jelentkezők számára a foglalkozások látogatása 
kötelező. Tanév közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére és a 
foglalkozást vezető tanár véleménye alapján az igazgató írásos engedélyével 
lehet. 

81. A tanulók, szülők felkereshetik a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó 
pedagógust, védőnőt és a pszichológust a kihirdetett fogadóórájukban, illetve 
előre megbeszélt fogadóidőben. Hirdetőtáblán, jól látható helyen 
megtalálhatják a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. 
gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki 
segély stb.) címét, telefonszámát. 

82. A tanulók hivatalos (saját) ügyeiket az ügyfélfogadási időben a titkárságon 
intézhetik, az éves munkarend mellékletében és az iskola honlapján közzétett 
időpontokban. 
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VIII. Az osztályozó és 
tanulmányok alatti vizsgák 

A vizsgák ideje, a jelentkezés módja, annak határideje: 

A tanulmányok alatti vizsgákra félévenként – a tanév elején - meghatározott  
vizsgaidőszakokban kerül sor (az 1. félévben december, a 2. félévben április hónapban). 
A jelentkezés módja az iskola által készített nyomtatvány kitöltésével történik. A 
kérelmet az igazgatóhoz kell benyújtani a honlapon közzétett jelentkezési határidőig. A 
tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeket, valamint a vizsga teljesítésének 
módját (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) a szakmai munkaközösségek határozzák meg. 

A nyelvi előkészítő évfolyam tanulóinak kötelező félévenként –decemberben 
illetve májusban- idegennyelvi vizsgát tenni. A vizsga teljesítésének évenkénti rendjét a 
szakmai nyelvi munkaközösség határozza meg, és az igazgató jóváhagyása után erről a 
tanulókat tájékoztatja. 

A vizsga értékelése: 

elégtelen (1) 0% - 29% 

elégséges (2) 30% - 49% 

közepes (3) 50% - 69% 

jó (4) 70% - 84% 

jeles (5) 85% - 100% 

Szóbeli vizsgára akkor kerül sor, amennyiben az írásbeli vizsgán minimum 12%-ot 
ért el a vizsgázó. 

A vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei: 

a. Reál tantárgyak 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

BIOLÓGIA 

TANTÁRGYBÓL 

9-10-11-12. ÉVFOLYAM (reál) 

A vizsga leírása: 

A feladatlapok és szóbeli tételek a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv 
adott évfolyamra vonatkozó és feldolgozott tananyagát kérik számon különböző 
feladatok formájában: 

 fogalom, rövid válasz 
 egyszerű ismeretfelidéző feladatok,  
 szövegértés,  
 igaz/hamis állítás 
 struktúra-funkció, ábraelemzés 
 egyszerű választás, összetett választás, párosítás 
 egyszerű számítási feladatok 

9. évfolyam: 
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 Életjelenségek, élőlények rendszerezése, vírusok 
 Prokarióta egysejtűek,eukarióta egysejtűek 
 Állati szövetek 
 Szivacsok, Csalánozók, Férgek, Puhatestűek, Ízeltlábúak, Gerincesek 
 Állatok életműködése (kültakaró, mozgás, légzés, táplálkozás, anyagszállítás, 

kiválasztás, szaporodás, egyedfejlődés, hormonális és idegi szabályozás) 

10. évfolyam: 

 Etológia 
 A növények ásványianyag-felvétele, anyagszállítása, gázcseréje, szaporodása, 

egyedfejlődése 
 Moszatok, Gombák, Mohák, Harasztok, Nyitvatermők, Zárvatermők 
 Biogén elemek, makromolekulák, szerves vegyületek 
 A sejt felépítése, működése, sejtosztódás 
 Anyagcsere folyamatok (felépítő, lebontó)  

11. évfolyam: 

 Az emberi szervezet szabályozó működése: jelátvitel testfolyadék révén 
 Az emberi szervezet szabályozó működése: jelátvitel szinapszisok révén, az 

idegrendszer felépítése és működése. 
 Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. Kültakaró és mozgás. 
 Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. Az ember 

táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és vérkeringés. 
 Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 
 Immunológiai szabályozás. Az immunválasz alapjai 
 Az emberi szervezet szabályozó működése: jelátvitel testfolyadék révén 
 Az emberi szervezet szabályozó működése: jelátvitel szinapszisok révén, az 

idegrendszer felépítése és működése. 

12. évfolyam: 

 Genetika alapfogalmai, alaptörvényei, öröklésmenetek néhány példája 
 Nemhez kötött öröklődés, kapcsolt öröklődés, rekombináció 
 Mutáció és a mennyiségi jellegek öröklődése 
 Környezet és a tűrőképesség, Környezeti tényezők, Populációk és társulások 
 Ökológiai rendszerek anyagforgalma és energiaáramlása, táplálkozási hálózat 

és szintjei 
 Ökoszisztéma, Ökológiai egyensúly 
 Természetvédelem, környezetvédelem 
 Természetes szelekció, adaptáció, Fajok kialakulása 
 Evolúció. Biológiai evolúció. Az ember evolúciója 

 

10-11-12. ÉVFOLYAM 

A vizsga leírása: 

A feladatlapok és szóbeli tételek a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv 
adott évfolyamra vonatkozó és feldolgozott tananyagát kérik számon különböző 
feladatok formájában: 
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 fogalom, rövid válasz 
 egyszerű ismeretfelidéző feladatok,  
 szövegértés,  
 igaz/hamis állítás 
 struktúra-funkció, ábraelemzés 
 egyszerű választás, összetett választás, párosítás 
 egyszerű számítási feladatok 

Szóbeli vizsgára akkor kerül sor, amennyiben az írásbeli vizsgán minimum 12%-ot 
ért el a vizsgázó. 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

10. évfolyam: 

 Életjelenségek, élőlények rendszerezése, vírusok 
 Prokarióta egysejtűek, eukarióta egysejtűek 
 Gombák, Többsejtű moszatok, Mohák, Harasztok, Nyitvatermők, Zárvatermők 
 A növények ásványianyag-felvétele, anyagszállítása, gázcseréje, szaporodása, 

egyedfejlődése, 
 Állati szövetek 
 Szivacsok, Csalánozók, Férgek, Puhatestűek, Ízeltlábúak, Gerincesek 
 Állatok életműködése (kültakaró, mozgás, légzés, táplálkozás, anyagszállítás, 

kiválasztás, szaporodás, egyedfejlődés, hormonális és idegi szabályozás) 
 Etológia 

11. évfolyam: 

 Biogén elemek, makromolekulák, szerves vegyületek 
 A sejt felépítése, működése, sejtosztódás 
 Anyagcsere folyamatok (felépítő, lebontó)  
 Az ember testfelépítése és működése 
 Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása.  
 Kültakaró és mozgás. 
 Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. Az ember 

táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és vérkeringés. 
 Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 
 Immunológiai szabályozás. Az immunválasz alapjai 
 Az emberi szervezet szabályozó működése: jelátvitel testfolyadék révén 
 Az emberi szervezet szabályozó működése: jelátvitel szinapszisok révén, az 

idegrendszer felépítése és működése. 
 
 

12. évfolyam: 

 Genetika alapfogalmai, alaptörvényei, öröklésmenetek néhány példája 
 Nemhez kötött öröklődés, kapcsolt öröklődés, rekombináció 
 Mutáció és a mennyiségi jellegek öröklődése 
 Környezet és a tűrőképesség, Környezeti tényezők, Populációk és társulások 
 Ökológiai rendszerek anyagforgalma és energiaáramlása, táplálkozási hálózat 

és szintjei 
 Ökoszisztéma, Ökológiai egyensúly 
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 Természetvédelem, környezetvédelem 
 Természetes szelekció, adaptáció, Fajok kialakulása 
 Evolúció. Biológiai evolúció. Az ember evolúciója 

 
 

Különbözeti vizsga biológia emelt szintű képzés esetén 

Szóbeli vizsgára akkor kerül sor, amennyiben az írásbeli vizsgán minimum 12%-ot 
ért el a vizsgázó. 

A vizsga leírása: 

A feladatlapok és szóbeli tételek az emelt szintű érettségi részletes követelmény 
rendszerében az adott évfolyamra vonatkozó és feldolgozott tananyagát kérik számon 
különböző feladatok formájában: 

 fogalom, rövid válasz 
 egyszerű ismeretfelidéző feladatok,  
 szövegértés,  
 igaz/hamis állítás 
 struktúra-funkció, ábraelemzés 
 egyszerű választás, összetett választás, párosítás 
 egyszerű számítási feladatok 

11. évfolyam: 

 Rendszertan 
 Prokarióták, eukarióta egysejtűek 
 Moszatok, Gombák, Mohák, Harasztok, Nyitvatermők, Zárvatermők 
 A növények tápanyagfelvétele, növényi szervek, növények szaporodása, 

növényhatározás 
 Szervetlen vegyületek, makromolekulák, szerves vegyületek 
 Az anyagcsere folyamatok összefoglaló áttekintése, lebontó folyamatok, 

felépítő folyamatok 
 A sejt felépítése és működése, információs rendszere 
 A sejt és határoló, anyag, - és energia átalakító rendszere,  
 Speciális működésű sejtek 
 Szövetek 
 A szervrendszerek szerepe a homeosztázis fenntartásában 
 Az ember szervezete, felépítése, működése, szervrendszerek kapcsolatai 
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AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

FIZIKA 

TANTÁRGYBÓL 

9-10-11. ÉVFOLYAM 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

9. évfolyam 
Kinematika és dinamika. Egyenletes és változó mozgás. A tömeg és sűrűség 

fogalma. Lendület, erő, Newton-törvények. Különféle mozgások dinamikai feltétele. 
Rugalmas erő, súrlódás, közegellenállás. Gravitáció, bolygómozgás, Kepler-törvények. 
Munka, energia, teljesítmény, hatásfok. 

10. évfolyam 
Hőtan és elektromosság. Szilárd testek és folyadékok hőtágulása. Gázok 

állapotjelzői és az izobár, izochor és izoterm állapotváltozás. Az ideális gáz állapot 
egyenlete. A gázok állapotváltozásainak molekuláris értelmezése. A gázok belső 
energiája, a termikus folyamatok iránya.  A hőtan első és második főtétele. 
Halmazállapot-változások. Elektrosztatikai alapismeretek, Coulomb-törvénye és az 
elektromos mező. Elektromos töltés, térerősség, elektromos mező. Kondenzátorok és az 
egyenáram. Fémes vezető ellenállása. Ohm-törvénye. Áramforrások modellezése. 
Elektromos áram folyadékban, gázokban, vákuumban és félvezetőkben. Mágneses mező, 
mágneses indukció és az indukciófluxus. Az elektromágnes, nyugalmi és mozgási 
elektromágneses indukció, önindukció. A váltakozó feszültségű áramkörök, és a 
transzformátor. 

11. évfolyam 
A rezgőmozgás fogalma és jellemző mennyiségei. A harmonikus rezgőmozgás 

energiaviszonya. A fonálinga. Mechanikai hullámok és azok viselkedése új közeg határán, 
illetve az interferencia jelensége. A hang és jellemzői. Fényhullámok terjedése 
vákuumban és különböző anyagi közegekben. Egyszerű optikai eszközök. A fény mint 
transzverzális hullám, színképek. A fény mint elektromágneses hullám. A 
fényelektromos jelenség és az elektron hullámtermészete. Atommodellek a klasszikustól 
a hullámmodellig. Az atommag felépítése és fizikai jellemzői. Nukleáris kölcsönhatás, 
kötési energia. A természetes radioaktív sugárzások, és a bomlástörvény. A maghasadás 
és a magfúzió. Villamos energia termelése atomerőműben. Csillagászati alapfogalmak, a 
világűr kutatása. 

Amennyiben egy diák más iskolából jelentkezik a Berzsenyi Dániel Gimnáziumba, 
és fizika fakultációt szeretne választani, a 9., 10. és 11. osztályos tananyag Mozaik Kiadó 
tankönyveiben szereplő kiegészítő anyagrészekből kell különbözeti vizsgát tennie az 
alábbi témákban: 

9. osztály 
Forgómozgás, tehetetlenségi erők, tehetetlenségi nyomaték, perdület. 

10. osztály 
Halmazállapot-változások molekuláris értelmezése, áramforrások modellezése, 

ellenállások váltakozó áramú áramkörben, impedancia. 

11. osztály 
Összetett optikai rendszerek, sugárzásmérő eszközök, radioaktív sugárzások, 

atomerőművek biztonsága és környezeti hatásai. 
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AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

FÖLDRAJZ 

TANTÁRGYBÓL 

9-10-11. ÉVFOLYAM 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

9. évfolyam 

1. A térkép fogalma, méretarány és tartalom szerinti csoportosításuk 

 A domborzatábrázolás módszerei; A szintvonal, a magassági számok és a 
relatív magasság fogalma; Földrajzi fokhálózat jellemzői 

 Távolságmérés, helymeghatározás, magassági adat leolvasása térképről 

2. A Naprendszer felépítése, helye a világegyetemben 

 A Nap és kísérői (a Föld- és a Jupiter-típusú bolygók, Hold, meteorok) 
 Nap- és holdfogyatkozás, holdfázisok 
 A Föld és mozgásai 

3. A Föld szerkezete és fizikai jellemzői 

 A kontinentális és az óceáni kőzetlemez, az asztenoszféra jellemzése  
 A kőzetlemez-mozgások okai, típusai és azok következményei 
 Távolodó és közeledő lemezszegélyek vulkanizmusának jellemzői; A vulkáni 

utóműködési formák;  A földrengés  kapcsolata a vulkánossággal és a 
lemezszegélyekkel 

 A gyűrődés és vetődés folyamata; A hegységképződés típusai 
 Kőzetek keletkezés szerinti csoportosítása; A kőszenek, szénhidrogének 

kialakulása 
 A Föld nagyszerkezeti egységeinek kialakulása, felszíni jellemzése, 

ásványkincsei, térképi elhelyezésük 
 A külső és belső erők felszínformálása 

4. A légkört alkotó anyagok csoportosítása, légkör szerkezeti felépítése 

 A levegő felmelegedése; A légnyomás és a szél;  
 Ciklonok, anticiklonok, időjárási frontok; az általános légkörzés; A monszun 

szélrendszer 
 Csapadékképződés, csapadékfajták 
 A szél felszínformáló tevékenysége 

5. A vízburok tagolódása, a víz körforgása; A tengervíz fizikai és kémiai 
tulajdonságai 

 A tengervíz mozgásai; A tengervíz mozgásai és a partformák közötti 
összefüggés; A világtenger társadalmi-gazdasági hasznosítása 

 Tómedencék típusai; A tavak pusztulásának okai és szakaszai 
 A folyók vízhozama, vízjárása, szakaszjelleg szerinti jellemzői; 

Folyószabályozás, belvíz 
 A tavak, folyók gazdasági hasznosítása 
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 A felszín alatti vizek típusai, gazdasági jelentőségük; Karsztformák és 
kialakulásuk 

 A jég és felszínformáló munkája 
 A talaj fogalma, a leggyakoribb talajtípusok földrajzi elhelyezkedése, 

pusztulása 

6. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek, a földrajzi övezetesség 

 A forró, a mérsékelt és a hideg övezet természetföldrajzi jellemzői, környezeti 
problémái 

 A függőleges földrajzi övezetesség 
7. Népesség–és településföldrajz 

 A világnépesség növekedése, területi eloszlása, a népesedés szakaszai 
 Fiatalodó és öregedő társadalmak, a korfák típusai 
 A települések földrajzi jellemzői; Városodás és városiasodás; Gyűrűs 

városszerkezet,  agglomeráció kialakulása; A nagyvárosi élettel járó 
környezeti és társadalmi gondok 

10. évfolyam 

1. Az állam szerepe a piacgazdaságban; A GDP és GNI fogalma; A gazdasági 
fejlettség területi különbségei, gazdasági pólusok és peremterületek, duális 
gazdaság, adósságcsapda 

 A világgazdaság ágazati felépítése, az egyes ágazatok jellemzői; Az 
infrastruktúra; A működő tőke és a pénz világa 

 A globalizáció folyamata, jelenségei; a transznacionális vállalatok működése 

2. Az integrációs folyamatok lépcsőfokai; A Római Szerződéstől az Európai Unióig; 
Az Európai Unió tagállamai, főbb intézményei, közös gazdaságpolitikai céljai 

 Észak-Európa országainak gazdasági életében szerepet játszó természeti- 
társadalmi tényezők 

 Egyesült Királyság; A hagyományos iparvidékek telepítő tényezői, az ipar 
területi átrendeződésének okai 

 Franciaország és szerepe az EU élelmiszer-termelésében 
 Olaszország, északi és déli területeinek természeti és társadalmi adottságai, 

gazdasági fejlettsége, a mediterrán mezőgazdaság 
 Németország területenként eltérő természeti-gazdasági adottságai, a termelés 

különbségei, Ruhr-vidék gazdasági és környezeti átalakulása 
 Ausztria- a magashegységi környezet szerepe a gazdasági életben 
 Kelet-Közép- és Délkelet-Európa országainak közös gazdasági öröksége, a 

rendszerváltás nehézségei 
 Szlovákia, Románia, Horvátország, Szerbia, Ukrajna, Oroszország 

3. Magyarország természeti és társadalmi erőforrásai, a népesség száma és 
összetétele, településföldrajzi jellemzői 

 A magyar nemzetgazdaság jellemző vonásai, területi és szerkezeti 
átrendeződése, húzóágazatainak szerepe, külkereskedelmének jelentősége, 
iránya 

 Hazánk nagytájainak, régióinak természeti és gazdasági képe 
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 A főváros településszerkezete, központi szerepe az ország társadalmi-
gazdasági életében 

4. Európán kívüli országok, térségek 
 A Közel-Kelet arab országai, a kőolaj szerepe a térség életében 
 Észak-Afrika, Trópusi-Afrika- népesedési és élelmezési gondjai 
 Az USA világgazdasági vezető szerepe, gazdasági körzeteinek sajátos vonásai;  
 Latin-Amerika 
 Kína, Japán, India, Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó országai 

5. Globális problémák: a népességrobbanás következményei, a Föld 
eltartóképessége, urbanizációs válság, energiaéhség-új energiaforrások, 
fenntartható fejlődés 

Különbözeti vizsga a 11. évfolyam földrajz emelt szintű érettségi felkészítő 
foglalkozásához 

 A Naprendszer 
 A Nap, a nagybolygók, holdak, üstökösök, meteorok 
 A Föld, mint égitest 
 Helymeghatározás, helyi és zónaidő számítás 
 A kőzetburok és vízburok fejlődése, mai képe 
 A vízgazdálkodás főbb fogalmai és tevékenységei; A vízburok környezeti 

problémái 
 A légkör és az élővilág fejlődése 
 A légkörben lezajló folyamatok törvényszerűségei 
 A főbb felhőtípusok és kapcsolatuk az időjárással  
 Az időjárási elemekkel kapcsolatos számítási feladatok 
 Külső erők felszínformálása 
 Globális környezeti problémák 
 A népesség számának változása, korösszetétele, területi elrendeződése 
 Települések, urbanizáció és következményei 
 A világ energiagazdasága, ércbányászata 
 Kohászat, gépipar, vegyipar, textilipar telepítő tényezői, térbeli 

átszerveződése 
 A mezőgazdaság teremlési típusai 
 Növénytermesztés: kenyérnövények, gyümölcsök, élvezeti- és 

fűszernövények 
 Állattenyésztés: szarvasmarha-, sertés-, juhtenyésztés 
 Halászat, erdőgazdálkodás 
 A Föld eltartóképessége 
 A tercier szektor legfontosabb jellemzői, az infrastruktúra 
 A közlekedés jelentősége korunk világgazdaságában 
 A világgazdasági erőterek, perifériák 
 A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országok, 

országcsoportok 
 Transznacionális vállalatok szerepe 
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AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

INFORMATIKA 

TANTÁRGYBÓL 

9-10-11-12. ÉVFOLYAM 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

9. évfolyam 

Írásbeli: 

 Tudjon szöveget beírni, javítani, azt a megfelelő helyre elmenteni. Minta és 
utasítások alapján szöveget formázni (betűket, bekezdéseket). Különféle 
objektumot (képet, táblázatot, diagramot…) elhelyezni a szövegben. Ismerje a 
több oldallal kapcsolatos plusz feladatokat (élőfej, élőláb, oldalszámozás…). 

 Képes legyen egyszerű statikus weboldalt elkészíteni webszerkesztő 
segítségével. 

 Ismerje az egyszerű képszerkesztési eljárásokat.  
 Tudjon egyszerű, több diából álló prezentációt elkészíteni. 
 Ismerje a táblázatkezelő alapvető használatát, táblázatok formázását és az 

egyszerű függvényeket. Tudjon diagramot készíteni. 
 Tudjon Internetes adatbázisokban keresni. 

Szóbeli: 

 Tudjon algoritmust olvasni, illetve egyszerű algoritmust elkészíteni. 
 Ismerje a számítógép alapvető felépítését. 
 Ismerje a szoftverek csoportjait, azok alapfeladatait. 
 Ismerje a kommunikáció alapvető szabályait. 

10. évfolyam 

Írásbeli: 

 Képes legyen statikus weboldalt elkészíteni webszerkesztő segítségével. 
Képeket, ugrópontokat elhelyezni az oldalakon. 

 Tudjon egyszerű, több diából álló prezentációt elkészíteni. Képeket, 
objektumokat elhelyezni a diákon. Tudjon objektumokat animálni, időzíteni. 

 Tudjon adatbázist létrehozni, karbantartani. 

Szóbeli: 

 Ismerje a számítógép alapvető felépítését, az eszközök etikus használatát, 
Neumann-elvű gépek felépítését. Ismerje a logikai műveleteket. 

 Ismerje a szoftverek csoportjait, azok alapfeladatait. 
 Ismerje a kommunikáció alapvető szabályait, a hálózatok felépítését, az e-mail 

folyamatát, használatát. 
 Ismerje a könyvtári és egyéb információs rendszerek alapvető felépítését. 
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11. évfolyam 

Írásbeli: 

 Ismerje a szövegszerkesztők fejlett szolgáltatásait (élőfej-élőláb, lábjegyzet, 
hasábok, tartalomjegyzék…). Tudjon minta és leírás alapján dokumentumot 
elkészíteni. 

 Képes legyen statikus weboldalt elkészíteni webszerkesztő segítségével. 
Képeket, ugrópontokat elhelyezni az oldalakon. Tudjon HTML-kódok 
segítségével weblapot kialakítani. 

 Tudjon egyszerű, több diából álló prezentációt elkészíteni. Képeket, 
objektumokat elhelyezni a diákon. Tudjon objektumokat animálni, időzíteni. 

 Tudjon adatbázist létrehozni, karbantartani,lekérdezést, jelentést, űrlapot 
készíteni. 

Szóbeli: 

 Ismerje a számítógép alapvető felépítését, az eszközök etikus használatát, 
Neumann-elvű gépek felépítését. Ismerje a logikai műveleteket. 

 Ismerje az operációs rendszer  alapfeladatait, különféle segédprogramot, azok 
funkcióit (biztonsági mentés, tömörítés, víruskeresés…) 

 Ismerje az algoritmuskészítés lépéseit (feladatmeghatározás, tervezés, 
leírás…) 

 Ismerje a könyvtári és egyéb információs rendszerek alapvető felépítését. 

12. évfolyam 

Írásbeli: 

 Ismerje a szövegszerkesztők fejlett szolgáltatásait (élőfej-élőláb, lábjegyzet, 
hasábok, tartalomjegyzék…). Tudjon minta és leírás alapján dokumentumot 
elkészíteni. 

 Képes legyen statikus weboldalt elkészíteni webszerkesztő segítségével. 
Képeket, ugrópontokat elhelyezni az oldalakon. Tudjon HTML-kódok 
segítségével weblapot kialakítani. 

 Tudjon egyszerű, több diából álló prezentációt elkészíteni. Képeket, 
objektumokat elhelyezni a diákon. Tudjon objektumokat animálni, időzíteni. 

 Ismerje a táblázatkezelés alapfunkcióit, tudjon összetett függvényeket 
használni. Összetett feladatot megoldani táblázatkezelő segítségével.  

 Tudjon adatbázist létrehozni, karbantartani,lekérdezést, jelentést, űrlapot 
készíteni. 

Szóbeli: 

 Ismerje az informatika fejlődéstörténetét. Legyen tisztában az adatvédelem 
fontosságával, az információk megbízhatóságában. 

 Ismerje az elektronikus levelezés funkcióinak használatát. Ismerje az Internet 
lehetőségeit és veszélyeit. 

 Ismerje a könyvtári és egyéb információs rendszerek alapvető felépítését. 
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AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

KÉMIA 

TANTÁRGYBÓL 

Vizsgaanyag: 

9. évfolyam 

Általános kémia 

 Atomszerkezet 
 Első- és másodrendű kémiai kötések 
 Anyagi halmazok, halmazállapotok, kristályrács típusok 
 Oldatok, számítások 
 Kémiai reakciók csoportosítása, jellemzésük 
 Sav-bázis reakció, pH, közömbösítés 
 Redoxi reakció 
 Elektrokémia 

Szervetlen kémia 

 Fémek és vegyületeik 
 Hidrogén 
 Halogének és HCl 
 Oxigén, víz, kénsav 

10. évfolyam  

Szervetlen kémia 

 Nitrogén csoport 
 Szén csoport 

Szerves kémia 

 Szerves kémia kialakulása, a szénatom jellemzése  
 Minőségi és mennyiségi analízis, feladatok 
 Telített, telítetlen és aromás szénhidrogének 
 Halogéntartalmú szénvegyületek 
 Egyszerű funkciós csoportos oxigéntartalmú vegyületek 
 Összetett funkciós csoportos oxigéntartalmú vegyületek 
 Szénhidrátok 
 Aminok, amidok, heterociklusos vegyületek 
 Az élővilág fontos nitrogéntartalmú makromolekulái 
 Műanyagok 
 Kémia ma: környezetszennyezés és környezetvédelem; kémia körülöttünk és 

„bennünk” 
 Egyszerű számításos feladatok  

9-10. ÉVFOLYAM 

Vizsga formája: 
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 osztályozó vizsga: feladatlap 
 javítóvizsga: feladatlap és szóbeli vizsga 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

9. évfolyam – Általános kémia 

 Atomszerkezet 
 Első- és másodrendű kémiai kötések 
 Anyagi halmazok, halmazállapotok, kristályrács típusok 
 Oldatok, számítások 
 Kémiai reakciók csoportosítása, jellemzésük 
 Sav-bázis reakció, pH, közömbösítés 
 Redoxi reakció 
 Elektrokémia 

10. évfolyam – Szerves kémia 

 Szerves kémia kialakulása, a szénatom jellemzése  
 Minőségi és mennyiségi analízis, feladatok 
 Telített, telítetlen és aromás szénhidrogének 
 Halogéntartalmú szénvegyületek 
 Egyszerű funkciós csoportos oxigéntartalmú vegyületek 
 Összetett funkciós csoportos oxigéntartalmú vegyületek 
 Szénhidrátok 
 Aminok, amidok, heterociklusos vegyületek 
 Az élővilág fontos nitrogéntartalmú makromolekulái 
 Műanyagok 
 Egyszerű számításos feladatok  

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

KÉMIA EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ, 1. ÉV 

TANTÁRGYBÓL 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

1. Általános kémia 
 Az atom szerkezete  
 A szerkezet és a periódusos rendszer  
 Kémiai kötések – elsőrendű kötések  
 Kémiai kötések – másodrendű kötések és a fizikai tulajdonságok   
 Halmazok, halmazállapotok  
 A kémiai reakciók és jelölésük  
 Termokémia  
 Reakciókinetika  
 Kémiai egyensúly  
 Reakciótípusok) 
 Protonátmenettel járó reakciók  
 Elektronátmenettel járó reakciók  
 A kémiai anyag és az elektromos energia kölcsönhatása  
 Tudománytörténet 
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2. Az általános kémiához kapcsolódó kémiai számítások  
 Az anyagmennyiség  
 A gáztörvények 
 Oldatok, elegyek (százalékos összetétel, koncentráció, oldhatóság stb) 
 Termokémia  
 Kémiai egyensúly pH számítás 
 Elektrokémia 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

KÉMIA EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ, 2. ÉV 

TANTÁRGYBÓL 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

1. Szervetlen kémia 

 Főcsoportok, I.B, II.B, VIII.B. elemei és vegyületeik 
 Az elemek és vegyületek szerkezete (az atom-, a molekula- és a halmaz-

szerkezet kapcsolata)  
 Az elemek és vegyületek fizikai tulajdonságai és anyagszerkezeti értelmezése  
 Az elemek és vegyületek kémiai sajátságai (redoxi, sav-bázis stb. sajátságok)  
 Az elemek és vegyületek előfordulása  
 Az elemek és vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása  
 Az elemek és szervetlen vegyületek legfontosabb felhasználásai  
 Az elemek és vegyületek jelentősége  
 Tudománytörténet  

2. Szerves kémia  

 A szerves vegyületek szerkezete és csoportosításuk  
 A szerves vegyületek fizikai tulajdonságai  
 A szerves vegyületek kémiai sajátosságai (redoxi- és sav-bázis, illetve jellemző 

reakciók 
 A szerves vegyületek előfordulása és biológiai jelentősége, felhasználása  
 A szerves anyagok környezeti hatásai 
 A szerves vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása 
 Tudománytörténet  

3. A szervetlen és szerves kémiához kapcsolódó kémiai számítások 

 Az anyagmennyiség 
 A gáztörvények  
 Oldatok, elegyek (százalékos összetétel, koncentráció, oldhatóság stb 
 A képlettel és reakcióegyenlettel kapcsolatos számítások  
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AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

MATEMATIKA 

TANTÁRGYBÓL 

Anyaga: 
9. évfolyam: 

 halmaz, részhalmaz, halmazműveletek 
 egész kitevőjű hatványok, azonosságok 
 nevezetes szorzatok 
 osztó, oszthatóság, prímszámok 
 függvények ábrázolása: lineáris, másodfokú, négyzetgyök, abszolútérték, 

elsőfokú törtfüggvény 
 összefüggés a háromszög szögei, szögei és oldalai, oldalai között 
 Pitagorasz tétel 
 nevezetes ponthalmazok: szögfelező, szakaszfelező merőleges 
 Thalész-tétel 
 konvex sokszögek belső szögeinek összege, átlóinak száma 
 egyenletek megoldása grafikusan, algebrai úton (mérlegelv) 
 kétismeretlenes elsőfokú egyenletrendszerek megoldási módjai 
 egybevágósági transzformációk és tulajdonságaik 

10. évfolyam: 
 négyzetgyökvonás azonosságai, n-edik gyök fogalma 
 másodfokú egyenletek megoldási módjai, megoldóképlet, diszkrimináns 
 másodfokúra visszavezethető egyenletek 
 másodfokú egyenlőtlenségek megoldása 
 hasonlóság fogalma, hasonló alakzatok 
 háromszögekre vonatkozó tételek: befogótétel, magasságtétel, szögfelező tétel 
 kerületi szög, középponti szög 
 szögmérés egységei 
 hegyesszögek szögfüggvényei, összefüggések egy hegyesszög szögfüggvényei 

között 
 szögfüggvények általánosítása 
 statisztikai adatok ábrázolása, középértékek. átlag, módusz, medián 

11. évfolyam: 
 törtkitevőjű hatvány fogalma, exponenciális függvény 
 logaritmus fogalma, logaritmus függvény 
 logaritmus azonosságai, áttérés más alapú logaritmusra 
 exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyszerű egyenlőtlenségek 

megoldása 
 vektorok skaláris szorzata 
 szinusz- és koszinusztétel 
 trigonometrikus függvények ábrázolása 
 trigonometrikus egyenletek megoldása 
 vektorok a koordinátasíkon 
 számolás a pontok koordinátáival szakasz hossza, felezőpont, súlypont) 
 egyenes egyenlete (normálvektoros) 
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 kör egyenlete 
 pont és egyenes távolsága 
 egyenesek, kör és egyenes kölcsönös helyzetének meghatározása 
 kör adott pontjához tartozó érintő egyenlete 
 kombinatorika (sorbarendezés, kiválasztás, kiválasztott elemek összes 

sorrendje) 
 binomiális együtthatók 
 valószínűség fogalma, kombinatorikus modell 
 gráfokkkal kapcsolatos fogalmak  

12. évfolyam: 
 számtani és mértani sorozat fogalma, általános tagjának meghatározása, 

összegképlete 
 kamatos kamat kiszámítása 
 sokszögek kerülete, területe 
 kör és részeinek kerülete, területe 
 felszín és térfogatszámítás (hengerszerű testek, kúpszerű testek, gömb, 

csonkakúp, csonkagúla) 
 kifejezések logikai értéke, logikai műveletek, logikai állítások és tagadásuk 

Megjegyzés: 12. évfolyamos javító vizsga anyaga kiegészül az alacsonyabb 
évfolyamoknál felsorolt tananyaggal. 

Különbözeti vizsga emeltszintű képzésnél 11. évfolyam: 
A különbözeti vizsga formája, leírása, időtartama, értékelése az osztályozó 

vizsgáéval azonos. 

Anyaga: 

 2 ЄQ* bizonyítása 

 Skatulya-elv. 
 Hatványozás azonosságok egész kitevőre, négyzetgyökvonás és a 

logaritmusazonosságok bizonyítása egész kitevőre. 
 Paraméteres első -és másodfokú egyenletek megoldása 
 Másodfokú egyenlet megoldóképletének, valamint a Viete-formulák 

bizonyítása 
 Másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 
 A háromszögek nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek 

bizonyítása (körülírt és beírt kör középpontja; magasságpont, súlypont, 
középvonal tulajdonságai). 

 Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel és megfordításaik bizonyítása. 
 Magasságtétel és befogótétel bizonyítása. 
 A háromszögek területképleteinek bizonyítása. 
 Szinusz- és koszinusztétel bizonyítása. 
 Addíciós tételek alkalmazása. 
 A parabola egyenlete. 
 Két kör kölcsönös helyzetének meghatározása. 
 Külső pontból a körhöz húzott érintő egyenlete. 
 Gráfelméleti fogalmak: pont, él, fok, út, kör, összefüggő gráf, fa. Ismerje az 

egyszerű gráf pontjainak foka és éleinek száma, valamint a fa pontjai és élei 
száma közötti összefüggést. 
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AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

TESTNEVELÉS 

TANTÁRGYBÓL 

9-10-11-12. ÉVFOLYAM 

Az értékelés a technikai végrehajtás minőségén alapul. 

9. évfolyam (9.NY, 9.B) 

 Rendgyakorlatok: testfordulatok, megindulás, megállás 
 Futások: gyorsfutások 30-60 m-es távon.  
 Futóiskola. Rajthelyzetek álló – és térdelőrajt 
 Dobások: kislabdahajítás 
 Távolugrás: guggoló technika 
 Kézilabda: átadások, labdavezetés, felugrásos kapuralövés  
 Kosárlabda: Technikai elemek: átadások, labdavezetés, fektetett dobás 
 Torna: talaj: gurulóátfordulások, lebegő-, mérleg-, tarkóállás 
 Labdarúgás: átadások belsővel, labdavezetés, kapuralövés 

10. évfolyam (9.E, 10.B) 

 Váltófutás: kétkezes alsó váltás 
 Magasugrás: flop technika 
 Kézilabda: páros lefutás, felugrásos kapuralövés 
 Kosárlabda: indulás, megállás, sarkazás labdával 
 Torna: fejállás. Szekrény: hosszában: /4 rész/ gurulóátfordulás 
 Röplabda: alkar-, kosárérintés, alsó egyenes nyitás 
 Labdarúgás: kényszerítő átadás, kapuralövés 

11. évfolyam (10.E, 11.B) 

 Röplabda: feladás-leütés, felső egyenes nyitás 
 Kézilabda: indítási gyakorlatok 
 Atlétika: iram, repülő-, fokozófutás 
 Távolugrás: lépő technika. 
 Súlylökés medicinlabdával. 
 Torna: kézállás, Szekrény: fiúk: hosszában/5 rész/ felguggolás átterpesztés; 

lányok: széltében guggolóátugrás. 
 Felemáskorlát: alsó kelepfellendülés 
 Korlát: Ugrás támaszba, lendület előre-hátra, pedzés, terpeszülőtámasz, 

kiugrás előre v hátra 
 Kosárlabda: Tempódobás. Páros lefutás. 

12. évfolyam (11.E, 12.B) 

 Torna: összefüggő talajgyakorlat 
 Röplabda: fogadás-feladás-leütés összekapcsolása 
 Kézilabda: hármas nyolcas 
 Kosárlabda: 2:1 elleni játék 
 Atlétika: kislabdahajítás v. súlylökés 
 Labdarúgás: kapuralövés szlalom labdavezetésből (fiúk) 
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12. (Nyelvi előkészítővel induló) évfolyam 

 Röplabda: Sáncolási kísérletek. Nyitás választott technikával célterületre. 
 Kosárlabda: 1:1, 2:2 elleni játék 
 Torna: A 9-12. évfolyamon tanult elemek  
 Távolugrás, magasugrás: választott technikával 
 Kézilabda: párokban feladás, kapuralövés 
 Labdarúgás: páros lefutás, kapuralövés 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

UTAZÁS ÉS TURIZMUS 

TANTÁRGYBÓL 

Vizsga formája:  

előre kiadott írásbeli munka elkészítése,  

Értékelés szempontjai: kreativitás, tartalmi felépítés, megjelenítés 

szóbeli vizsga 

Időtartam: szóbeli vizsga 10 - 15 perc 

Vizsgaanyag: 

11. évfolyam 

 Turisztikai vonzerő területei, konkrét példák itthon és külföldön 
 Imázs, hungarikumok, világörökség 
 Magyarország régiói 
 Utazási döntést befolyásoló tényezők, a 7 lépés elve 
 Szervezett úttípusok  
 Aktuális statisztikai adatok elemzése 
 Idegenforgalom sajátosságai és hatása a gazdaság különböző területeire 
 Utazásszervezők, iratok, engedélyek, valuta, hitelkártyák, SZÉP-kártya 
 Vendéglátás, gasztronómiai szokások 

12. évfolyam 

 Szálláshely típusok 
 Falusi turizmus 
 Közlekedési lehetőségek, menetrendek 
 Rendezvények, rendezvényszervezés 
 Városi túrák 
 Vidéki lehetőségek: borturizmus, zöld turizmus, vidék kincsei – tájérték 
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b. Humán tantárgyak 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

ÉNEK-ZENE 

TANTÁRGYBÓL 

9-10. ÉVFOLYAM 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

9. évfolyam 

I. félév: A magyar népdalok műfajai. Kodály Zoltán. Bartók Béla. Az egyházzene 
(gregorián ének, motetta, zsoltár, korál, oratórium, mise, requiem). A kamarazene 
(consortok, duó-duett, trió, szerenád, szvit, a vonósnégyes Haydn). A dzsessz története 
és hatása a XX. század zeneszerzőire. Zenei formák (motívum, periódus) 

II. félév: Zenei formák (összetett formák: triós forma, a rondó, a variáció, kánon, 
fúga, szvit, szonátaforma, versenymű). A programzene, Liszt Ferenc (szimfonikus 
költemény). Módosított hangok, moduláció, alteráció. A népies műdal. Erkel Ferenc 
(Bánk Bán). Indulók. A fúvós hangszerek, fúvós zenekarok. A vonós hangszerek, a 
szimfonikus zenekar. 

10. évfolyam 

I. félév: Táncok karaktere, ritmusa a különböző korokban. A balett. A verbunkos 
stílus. Az operatörténet kezdetei (recitativo, ária, duett, tercett, kvartett, a kórus, a 
zenekar). A vígopera. Művészeti korok (őskor, ókor). 

II. félév: Művészeti korok: középkor (gregorián, trubadúrdal), reneszánsz 
(motetta, madrigál, Palestrina, históriás ének, Bakfark B., Tinódi, Ungaresca), barokk 
(vonóskar, az opera kezdetei, oratórium, concerto, Lulli, A. Vivaldi, J.S. Bach, fuga, 
kantáta, passió, Händel). A klasszicizmus: Haydn, Mozart, Beethoven (dal, szonátaforma, 
szimfónia, szonáta, vonósnégyes). A romantika (Romantikus nagyopera, lied, Verdi, 
Wagner, Chopin, Schubert, Schumann). A nemzeti romantika (nemzeti táncok, a magyar 
nemzeti opera, programzene, szimfonikus költemény). Brahms, Dvořák, Muszorgszkij, 
Csajkovszkij, Smetana, Liszt, Erkel). A XX. század zenéje, zenei irányzatok 
(impresszionizmus, expresszionizmus, neoklasszicizmus, folklórizmus). Debussy, 
Schönberg, Honegger, Bartók, Kodály. Dzsesszhatás (ritmusközpontúság) Gershwin, 
Ravel, Ránki. Elektronikus zene, filmzene. 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

TANTÁRGYBÓL 

12. ÉVFOLYAM 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

 

I. félév: 2 tematikai egység 
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Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 

1.1. Családi élet 

A család, mint az egyén elsődleges társadalmi környezete. 

A házasság (a párválasztás szempontjai, a tartós párkapcsolat és a házasság jelentősége, fel-

tételei, a házastársi kapcsolat ápolása, konfliktuskezelés). 

Családtípusok, családmodellek. 

Gyermekvállalás (a gyermekvállalás felelőssége a társadalom és az egyén szempontjából, 

kötelezettségek, lehetőségek, kockázatok, terhek és örömök). 

Gyermekvállalással járó jogok (szülési szabadság, GYES, GYED, családi pótlék, családi 

adókedvezmény, segélyek). 

Gyermeknevelés (a gyermeknevelés céljai, módszerei, eszközei, a családtagok és az iskola 

szerepe a gyermeknevelésben). 

Gyermekjogok és kötelezettségek. 

A család lelki egészsége (stressz, krízishelyzetek orvoslása). A segítség lehetőségei családok 

számára, intézmények, szervezetek. 

A közös étkezések, programok jelentősége a családi közösség formálásában. 

1.2. A háztartás mint gazdasági formáció 

A család és háztartás működtetésének ismertető jegyei (háztartási munkafajták, családi mun-

kamegosztás, munkaszervezés, a biológiai ritmus, a pihenés formái, szolgáltatások igénybe-

vétele, időbeosztás, munkaterv készítése: napi, heti, havi házimunkák). 

A háztartási jövedelmek összetétele, eredete. 

Állandó, alkalmi és változó bevételek és kiadások. 

Közüzemi számlák tanulmányozása. 

Háztartás energiafogyasztása (háztartási fogyasztók energiaigénye). 

Takarékossági formák, tervek. Az energiafogyasztás mérséklésének lehetőségei (energiataka-

rékos technológiák, energiatakarékos életmód, megújuló energiaforrások bevonása a háztar-

tás energiaellátásába). 

Pénzbeosztás különböző életszakaszokban. 

Hitelek (a hitelek fajtái, a hitelfelvétel lehetőségei, feltételei, kockázatai). 

1.3. Tudatos fogyasztói magatartás 

A média és a reklámok befolyásoló szerepe a termékválasztásban. 

Környezet- és egészségtudatos fogyasztói magatartás. 

Tudatos vásárlás (pénz- és energiatakarékosság, előre átgondolt vásárlás, egészséges, kör-

nyezetbarát anyagokból és környezetkímélő technológiával készült, megfelelő csomagolású, 

magyar, illetve helyi termékek, továbbá a méltányos kereskedelem előnyben részesítése). 

Védjegyek, eredetvédelem. A termékhamisítás veszélyei, társadalmi kockázata. 

Fogyasztóvédelem. 

Szavatosság, jótállás és az ezzel kapcsolatos fogyasztói jogok és lehetőségek (javítás, kicse-

rélés, vételár-leszállítás, vételár-visszatérítés). 

Utazási szerződések, távollévők között kötött szerződések. 

Tisztességtelen reklámok és kereskedelmi gyakorlatok. 

Pénzügyi fogyasztóvédelem. 

Panaszügyintézés (a panasztétel lehetséges módjai – szolgáltatókra háruló válaszadási köte-

lezettség, fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulás), békéltető testületek. 

1.4. Környezet- és egészségkultúra 

A magyar nép egészségi állapota (jelenségek, okok és következmények, egyéni és társadalmi 

felelősség). 

Egészségvédelem (egészségünk megőrzése, szűrővizsgálatok, orvosi ellátás igénybevétele, 
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gyógyszerfogyasztási szokások, házipatika összeállítása). 

Higiénia (környezetünk, ruházatunk és testünk tisztasága, bőrkímélő és környezetbarát tisztí-

tó- és testápolószerek használata). 

Öltözködéskultúra (divatok, mértéktartó, alkalomhoz illő öltözködés, a ruházat gondozása). 

Egészséges táplálkozás (tudatos élelmiszer-választás, egészséges élelmiszerek, élelmiszer-

biztonság, élelmezésbiztonság, az élelmiszerek kezelésének és tárolásának szabályai, étrend-

kiegészítők és élelmiszer-adalékanyagok előnyei, hátrányai). 

A rendszeres testmozgás jelentősége. Egészséges környezet. 

Környezetjog (állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem). 

1.5. Életminőség 

A nélkülözők, szűkös anyagi körülmények között élők, a támogatásra szorulók gyámolítása, 

közreműködés életminőségük jobbá tételében. 

A fogyatékosság fogalma, fajtái, következményei. 

A fogyatékkal élők jogai és lehetőségei. 

A fogyatékkal élők hivatali és önkéntes segítése. Önkéntesség lehetőségei. 

1.6. Öngondoskodás 

Alapvető biztosítási fajták, szolgáltatások (életbiztosítás, vagyonbiztosítás, felelősségbiztosí-

tás). 

Felelős viszonyulás a jövőhöz (kockázatok és ezek kezelése, a valódi, saját akaratból történő 

öngondoskodás céljai, formái, lehetőségei, ezzel kapcsolatos számítások). 

1.7. Korszerű pénzkezelés 

A bank (célja, lehetőségei, előnyei, kockázata, fajtái). 

Bankhasználati ismeretek (hogyan válasszunk bankot, szolgáltatást, mire ügyeljünk, mit 

számoljunk, ellenőrizzünk). 

Bankszámlák és bankkártyák típusai és a vele járó tudnivalók. 

Teendők elveszett, ellopott bankkártya esetén. 

1.8. Hivatali ügyintézés 

A legfontosabb hivatalok (polgármesteri hivatal, adó- és vámhivatal, posta, kormányhivatal) 

és az ügyintézés lehetőségei. Internetes ügyintézés, információszerzés. 

 

 

Tematikai egység 2. Közlekedés 

2.1. Közlekedési rendszerek 

Adott település közlekedési rendszere, a közlekedési infrastruktúra és a lakosság életmódjá-

nak, a terület gazdasági lehetőségeinek összefüggései. 

2.2. A közlekedési viszonyok társadalmi hatásai 

A közlekedési viszonyok társadalmi hatásai (a település közlekedési viszonyainak hatása a 

személyes életvitelre, a tömegközlekedési lehetőségek társadalmi hatásai). 

2.3. A közlekedés környezeti hatásai 

A különböző közlekedési eszközök és közlekedési módok energiaigénye. 

A közlekedésből eredő levegőszennyezés. 

Az energiaigény és a levegőszennyezés mérséklésének lehetőségei (alacsony fogyasztású, 

illetve alternatív energiaforrású közlekedési eszközök, környezettudatos közlekedés). 

2.4. Közlekedéskultúra 

Közlekedési kultúra (udvarias, biztonságos közlekedés, szabálykövetés, biztonság, baleset-

megelőzés, előzékenység). 
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II. félév: 1 tematikai egység 

 

Tematikai egység 
1. Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori 

tanulási lehetőségek 

 

A vizsga feladata: prezentáció készítése és leadása a félév tananyagából tetszőlegesen 
választott témából, elektronikus formában (.ppt vagy .pptx. kiterjesztésben). 

 

 

Az osztályozó, javító és különbözeti vizsga követelményei 

Emberismeret, etika tantárgyból 
11. évfolyam 

A vizsga tananyagának felsorolása 

Témakör Téma Tananyag Fogalmak 

Alapvető etika Az erkölcsi gon-

dolkodás alapjai 

Mi az ember, és 

miben fejlődik? 

erkölcs, etika, 

öntudat, munka, 

hit, szeretet, bűn, 

kegyelem, lelki-

ismeret, szabad-

ság, kötelesség, 

törvény, megér-

tés, felelősség, 

szándék, követ-

Ösztön és szellem 

A tények és érté-

kek világa 

A társas lény: 

erkölcsös lény 

A lelkiismeret 

szabadsága 

3.1. Személyes adottságok és az objektív lehetőségek 

A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek komplex mérlegelése, a saját életpá-

lyára vonatkozó döntések meghozatala. 

Az életpálya tervezésekor mérlegelendő körülményekről, tényezőkről szóló adatok, in-
formációk gyűjtése. 
Különböző megélhetési lehetőségek összehasonlítása, feltételek, körülmények, kockázati 
tényezők, ezek hatása az életminőségre. Előnyök és hátrányok vizsgálata. 

3.2. Továbbtanulás 

A szakmatanulási, illetve a felsőoktatási továbbtanulási lehetőségek, a jelentkezés, felvételi 

eljárás megismerése. 

A szakképzés és a felsőoktatás rendszerének, a szakképzettségek (szakmák), felsőoktatási ki-

menetek főbb jellemzői. 

Önképzés, távoktatás, felsőoktatási szervezési formák jellemzői. 

3.3. Álláskeresés, munkavállalás, munkaviszony, munkanélküliség 
Munkaviszony keletkezése, megszűnése, munkavégzés. 
A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, munkakultúra szerepének felismerése az ál-

láskeresésben és a munkahely megtartásában. 

A munkavállalás jogszabályi környezete, különböző munkaszervezetek, munkavégzéssel kap-

csolatos jogviszonyok jellemzői, a munkaszerződés kötelező kellékei, a munkavégzésre, a 

munkaidőre, a próbaidőre, a szabadságra, a munkabérre vonatkozó szabályok. 

A tanulói, hallgatói jogviszony melletti munkavállalási feltételek és kötelezettségek. 

Az álláskeresést segítő szervezetek, információforrások, álláskeresési technikák, eljárá-
sok. A munkaviszony nélküli állapot lehetőségei és veszélyei, a munkanélküliséggel járó 
lehetőségek, jogok és kötelezettségek. 
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Erkölcsi érzék, 

tanult viselkedés 

kezmény, erény, 

boldogság, jel-

lem, önigazolás Jó és rossz, bűn és 

bűntudat 

Bibliai erkölcsi 

értékek a világi 

etikában 

Az ember kitünte-

tett léthelyzete 

Istenfélelem, is-

tenszeretet, isteni 

igazságosság 

Vallás és erkölcs 

A világvallások 

emberképe és eti-

kája 

Mit kell akarnom? 

Az erkölcsi döntés 

Az akarat és a jó 

akarása 

A lelkiismeret 

szava 

A felelősség kér-

dése 

Az erények és a jó 

élet céljai 

Önmegvalósítás, 

önkorlátozás, ön-

szeretet 

Jólét, jóllét 

Az erények és a 

jellem 

Az erkölcsi neve-

lés 

 

 

 

Témakör Téma Tananyag Fogalmak 

Egyén és kö-

zösség 

Szeretetkapcsolatok A szeretet erkölcsi 

jelentősége 

család, hűség, szer-

elem, erény, boldog-

ság, törvény, tör-

vénytisztelet, embe-

riesség, nemzet, 

együttélés, többség, 

kisebbség, igazsá-

gosság, előítélet, 

sztereotípia, kire-

kesztés, befogadás, 

sokszínűség, szoli-

daritás, önkéntesség  

A személyes kapcso-

latok erkölcsi dilem-

mái 

A szexualitás, a szer-

elem, a párkapcsolat 

etikája 

Házasság, család, 

otthonteremtés 

Az emberek közötti 

testvériség eszméje 

A közélet erkölcse A szabadság rendje 

Erkölcs és politika 

Médiaetika 

Véleménynyilvánítás, 

szólásszabadság 

Társadalmi szolidari-

tás 

Nemzet, nemzeti- A társadalmi önazo-
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ség, hazaszeretet nosság  

Etnokulturális, nem-

zeti, vallási kisebbsé-

gek és a többségi 

társadalom közti 

együttélés  

Korunk kihí-

vásai 

A tudományos-

technikai haladás 

erkölcsi kérdései 

Egészségvédelem és 

etika. Születés és 

halál 

élet, halál, egészség, 

globális felelősség, 

környezettudatosság, 

fenntarthatóság, 

ökológiai elővigyá-

zatosság, közjó, kor-

rupció, állati jólét, 

fajsovinizmus, em-

berközpontúság 

Genetikailag módosí-

tott élőlények 

Technika és etika 

A tudósok felelőssé-

ge 

A felelősség új 

dimenziói 

A globális ökológiai 

válság, mint erkölcsi 

kérdés 

Világszegénység, a 

szegények világa 

Magánérdek és közjó 

A természet- és állat-

védelem erkölcsi 

kérdései 

 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS TANTÁRGYBÓL 

 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

A beavatás fogalma, rítusa, változatai, mai megvalósulásai – A beszédaktusok 
Kosztolányi Dezső: A kulcs 
Összehasonlító novellaelemzés (A kulcs és az Indián tábor 
Sylvia Plath: Beavatás 
Anekdotikus epikai hagyományunk 
Mikszáth és Móra anekdotikus novelláiból 
A műfaj átváltozása Krúdynál és Kosztolányinál, Örkénynél és Esterházynál 
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 
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AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 IRODALOM TANTÁRGYBÓL 

 

9. évfolyam 

Témakörök 

Az antik görög irodalom 
A római irodalom 
A középkor művészete és irodalma 
A reneszánsz irodalma 
A magyar reformáció irodalmi hagyományai 

Olvasmányok, szerzők 

Homérosz: Íliász (részletek), Homérosz: Odüsszeia,  Szapphó, Anakreón, Aiszkhülosz, 
Szophoklész: Oidipusz király vagy Antigoné, Vergilius,  Horatius,  Ovidius,   Augustinus:  
Vallomások  (részletek),  Jacopo da Todi: Stabat mater, Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz, 
Ómagyar Mária-siralom, Gellért-legenda, Margit-legenda,  Ferenc-legenda,  Vogelweide, Villon  
néhány balladája, Dante: Isteni színjáték (részletek)  Boccaccio: Decameron (egy novella), 
Petrarca, Janus Pannonius, Bornemisza Péter, Balassi Bálint 

Fogalmak 

mítosz, mitológia, monoteizmus, politeizmus, antropomorf, eposz, eposzi kellékek, 
hexameter, pentameter, disztichon, epigramma, ókori elégia, himnusz, strófaszerkezet, 
anakreóni dal, bukolikus vers, kardal, dráma, dithürambosz, dráma, tragédia, komédia, 
szatírjáték, dikció, akció, dialógus, monológ, drámai szituáció, bonyodalom, konfliktus, 
tetőpont, megoldás, prológus, epilógus, sorstragédia, hübrisz, katarzis, műeposz, ecloga, aurea 
mediocritas, carpe diem, óda, szatíra, episztola, poétika, üdvtörténet, aszkézis, allegória, 
planctus, prédikáció, misztériumjáték, passiójáték, moralitás, iniciálé,  miniatúra, román és 
gótikus stílus, legenda, himnusz, lovageposz, lovagregény, haláltánc, ballade, terzina, 
humanizmus, reneszánsz, szonett, novella, shakespeare-i színház, Biblia-fordítás, zsoltár, 
zsoltárparafrázis, fabula 

10. évfolyam 

Témakörök 

 A reneszánsz színház 
A barokk és a klasszicizmus 
A nyugat-európai felvilágosodás 
A magyar felvilágosodás 
A romantika a világirodalomban 
A reformkor és a magyar romantika 
A nemzeti klasszicizmus / a népnemzeti irányzat 
Arany János 
A magyar regény változatai 

Olvasmányok, szerzők 

 Shakespeare: Hamlet vagy  Romeo és Júlia 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem,  Mikes Kelemen: Törökországi levelek (két levél), 

Pázmány Péter, 
Moliere: Tartuffe, Voltaire, Rousseau, Defoe: Robinson Crusoe, Swift: Gulliver 

(részletek), Goethe: Faust I.,  
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Bessenyei György, Kármán József: Fanni hagyományai, Kazinczy Ferenc, Csokonai 
Vitéz Mihály pályakép, legalább 4 vers), Berzsenyi Dániel (pályakép, legalább 4 
vers) 

Hoffmann: Az arany virágcserép (részletek), Byron, Shelley, Keats,  Puskin: Anyegin 
Katona József: Bánk bán 
Kölcsey Ferenc (pályakép, prózarészletek, Himnusz (memoriter) és még két vers) 
Vörösmarty Mihály (pályakép, Szózat (memoriter) és még legalább 4 vers) 
Petőfi Sándor (pályakép, A helység kalapácsa, Az apostol és még legalább 10 vers) 
Jókai Mór: Az arany ember 

Fogalmak 

barokk, monumentalitás, dekorativitás, aszimmetria, heroizmus, prédikáció, röpirat, 
vitairat, barokk eposz,  imitáció,  eposzi  kellékek, imitatio Christi, miles (athleta) Christi, 
epizód,  fiktív levél 

racionalizmus, hármas  egység, commedia dell'arte, farce, klasszicista komédia, helyzet- 
és jellemkomikum, jellemhiba, rezonőr, racionalizmus, empirizmus, deizmus, 
társadalomkritika, klasszicizmus, szentimentalizmus levélregény, szatíra, 
emberiségköltemény, sententia, pictura, óda, elégia, anakreóni dalok, rokokó, szimultán 
ritmus, helyzetdal, vígeposz,  időszembesítés, létösszegzés 

látomás, látnok, természetkultusz, romantikus képalkotás, szubjektivitás, én-kultusz, 
dezillúzió, spleen, a romantika középkorképe, mese, népköltészet,  nemzeti  mitológia,  
eredetiség, romantikus történelmi regény, nemzethalál víziója, népiesség, népdal, műdal, 
költői szerepjáték, helyzetdal, életkép, bordal, egyszerűség, természetesség, ciklus, műfaj-és 
stílusparódia, tájvers, költői szerep, vátesz, látomásos forradalmi költészet 

önirónia, összetett  (elégikus  és  ódai)  hangnem,  időszembesítés,  létösszegzés,  
románc,  ballada, lineáris és párhuzamos szerkesztés, többszólamúság, bűn és bűnhődés 
motívuma 

11. évfolyam 

Témakörök 

A XIX. század második felének magyar lírája és drámaköltészete 
A XIX. század második felének világirodalma 
A XIX: század második felének magyar regény-és novellairodalma 
A századvég stílusirányzatai – a klasszikus modernség a világirodalomban 
A Nyugat első nemzedéke – a klasszikus modernség a magyar irodalomban 

Olvasmányok, szerzők 

 Arany János (pályakép, Toldi estéje,  legalább 3 ballada és legalább 6 lírai alkotás) 
Vajda János (3 vers), Madách Imre: Az ember tragédiája 
Stendhal: Vörös és fekete, Balzac: Goriot apó, Gogol. A köpönyeg, Tolsztoj: Ivan Iljics 

halála, Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés (részlet), Csehov: A 6-os számú kórterem 
vagy A csinovnyik halála, Ibsen: A vadkacsa 

Mikszáth Kálmán: A jó palócok, Tót atyafiak (legalább két novella), Beszterce ostroma,  
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud 
Ady Endre (pályakép, ars poeticák, magyarság-versek, istenes versek, szerelmi 

költészet, legalább 10 vers), Móricz Zsigmond: Úri muri vagy Rokonok és 2 
novella,  

Kosztolányi Dezső (pályakép, legalább 6 vers, Édes Anna, novellák, legalább 1 Esti 
Kornél-novella), Tóth Árpád, Juhász Gyula néhány verse, Krúdy Gyula: Szindbád 
(részlet), Karinthy Frigyes: Így írtok ti (részletek) 
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Fogalmak 

emberiségköltemény, tézis, antitézis, szintézis, keretszín, történeti szín, determinizmus, 
realista regény, karrierregény, regényciklus, kisregény, tipizálás,  írói kommentár, 
környezetrajz, jellemábrázolás, belső történés, groteszk, kisember, megvilágosodás, belső 
fejlődés, tolsztojánizmus, lélekábrázolás, belső monológ, többszólamúság (polifónia), 
drámaiatlan dráma, szimbolikus látásmód, analitikus dráma, élethazugság 

romantikus és realista jegyek keveredése, anekdotikusság, megkésett ember 
(anakronizmus), realizmus, naturalizmus, szimbolizmus, impresszionizmus, szecesszió 

kötet- és cikluskompozíció, szecesszió, egyéni mítosz, létharc, archeszimbólum, 
történelmi szimbólum, bibliai szimbólum, ambivalencia archaizálás, naturalizmus,   
ösztönlény, újklasszicizmus, homo aestheticus, versfüzér, , létösszegzés, időszembesítés, 
mélylélektan, freudizmus, tudattalan, alteregó,  

novellafüzér, sztoicizmus, impresszionista hangulatlíra, irodalmi paródia, 

12. évfolyam 

Témakörök 

Az avantgárd a világirodalomban 
A XX. század regény- és drámairodalma 
A két világháború közti magyar irodalom 
A XX. század második felének magyar irodalma 
A posztmodern irodalom 

Olvasmányok, szerzők 

 Babits Mihály (pályakép, legalább 8 vers, Jónás könyve) 

Apollinaire, Thomas Mann: Mario és a varázsló vagy Tonio Kröger, Franz Kafka: Az 
átváltozás 

József Attila (pályakép, legalább 10 vers, ebből 3 memoriter), Radnóti Miklós 
(pályakép,  legalább 5 vers), Szabó Lőrinc (legalább 2 költemény), Németh László: 
Gyász vagy Iszony 

Válogatás a II. világháború utáni magyar és határon túli irodalomból. 
Pl. Áprily Lajos, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Weöres Sándor, Nagy László, Illyés 

Gyula néhány verse 
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai (részletek), Ottlik Géza: Iskola a határon, Örkény 

István: Tóték 

Fogalmak 

avantgárd, kubizmus, dadaizmus, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, 
konstruktivizmus, elidegenedés, abszurd, groteszk, parabola, mítoszregény, ellenutópia, népi 
írók, posztmodern 
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AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

MAGYAR NYELV 

TANTÁRGYBÓL 

A vizsga tananyagának felsorolása: 
9. évfolyam 

Kommunikációs ismeretek 
Általános ismeretek a nyelvről 
A nyelvi szintek 
A magyar nyelv hangrendszere 
A hangok alkalmazkodása a beszédben 
A szavak felépítése. A szóelemek 
A magyar szókészlet és a szóalkotás módjai 
Szófajok 
Szószerkezetek 
Az egyszerű és az összetett mondatok 
A szöveg, a szövegösszetartó erő 
Helyesírás, helyesírásunk alapelvei 

10. évfolyam 
Kommunikációs ismeretek 
Jelek és jelrendszerek 
A hangalak és jelentés kapcsolata 
A szöveg a kommunikációban 
A szövegtípusok 
A továbbtanuláshoz és a munka világában szükséges gyakorlati szövegtípusok 
A nyelvi stílus 
A stílus kifejezőereje 
A társalgási stílus 
A tudományos és ismeretterjesztő stílus 
A publicisztikai stílus 
A hivatalos és a szónoki stílus 
A hétköznapi és a művészi kommunikáció 
A zeneiség a hétköznapi és a művészi szövegekben 
A képszerűség eszközei a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben 
Helyesírás 

11. évfolyam 
Kommunikációs ismeretek 
A retorika fogalma. Retorika és kommunikáció 
A retorikai szövegek felépítése 
A retorikai szövegek elkészítésének lépései 
Az érv felépítése. Az érvtípusok 
A beszéd megszólaltatása 
Anyanyelvünk változatai 
Nyelvművelés 
Helyesírás 

12. évfolyam 
Kommunikációs ismeretek 
Nyelvtörténet 
A szövegszerkesztés tudománya 
A nyelvi rendszer és a nyelvhasználat 
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A KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYBÓL 

EMELT SZINT 

11. ÉVFOLYAM 

 

IRODALOM 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

1. A görög mitológia egy történetének ismerete pl : a görög teremtésmítosz 

2. Homérosz: Iliász, Odüsszeia – a művek elemző bemutatása 

3. Az antik görög líra- Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, és Szimonidész  egy-egy versének 
ismerete 

4. Az antik görög dráma és színház története 

5. Szophoklész:Antigoné és Oidipusz király című drámáinak elemző bemutatása 

6. Az antik római líra- Horatius, Vergilius, Catullus, Ovidius és Phaedrus egy-egy művének 
ismerete 

7. Szemelvények az Ószövetségből – Teremtéstörténet, Káin és Ábel története, A vízözön, 
Bábel tornya,József története, Jónás története 

8. Szemelvények az Újszövetségből- A tékozló fiú története, A magvető példázata, Pál 
levele a korinthusbeliekhez  

9. Jellemző középkori műfajok a kor világnézetének tükrében 

10. Dante: Isteni színjáték- a mű mondanivalójának értő tolmácsolása, szemelvények a 
műből pl: Pokol I. vagy XXVI 

11. Villon balladaköltészete- Nagy Testamentum (Ballada a vastag Margot-ról, 
Záróballada) 

12. Petrarca költészete- Daloskönyv ( Ti szerencsés füvek,Pó, földi kérgem ) 

13. Boccaccio: Dekameron (legalább két novella ismerete ) 

14. Reneszánsz és humanizmus Magyarországon-Janus Pannonius költészete, elégiái, 
epigrammái,Pl: Búcsú Váradtól, Saját lelkéhez,Egy dunántúli mandulafáról 

15. Balassi Bálint vitézi énekei ( Egy katonaének), szerelmi költészete( Júlia- és Célia- 
versek), istenes költészete ( Adj már csendességet) 

16. Az angol reneszánsz művészi környezete, Shakespeare munkássága, Otthello vagy 
Hamlet c. drámáinak elemző bemutatása 

17. A francia klasszicista dráma – Moliére: Fösvény vagy Képzelt beteg c. komédiáinak ismerete 

18. A barokk eposz- Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

19. Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

20. Pázmány Péter prédikációi ( Mint kell a fiaknak tisztelni szüléjeket) 

21. Az angol  felvilágosodás- Swift és Blake egy-egy művének értő bemutatása  

22. A francia felvilágosodás- Voltaire: Candide c regényének elemző- értekező bemutatása 

23. A német felvilágosodás-Goethe Faust c művének értő ismerete 

24. A magyar felvilágosodás- Bessenyei György: Magyarság, Batsányi János: A 
franciaországi változásokra,Kármán József: Fanni hagyományai 

25. Kazinczy Ferenc- a nyelvújítási mozgalom, Tövisek és virágok, Fogságom naplója 

26. Csokonai költészetének sokszínűsége 4-5 versének értő ismerete Pl: A vidám 
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természetű poéta, A Magánossághoz, Az ember, a poézis első tárgya   

27. Berzsenyi Dániel költészete, az utókorra gyakorolt hatása ( legalább 4-5 művének értő 
ismerete pl: Búcsúzás Kemenes-Aljától, Osztályrészem, A magyarokhoz II. 

28. A német romantika- Hölderlin: Hüperion sorsdala, Novalis: Heinrich von Ofterdingen 
E.T.A. Hoffmann: Az arany virágcserép 

29. Az angol és amerikai romantika-Wordsworth és Coleridge egy-egy verse,Byron:Childe 
Harold búcsúja, Shelley: Óda a nyugati szélhez, Keats:Óda egy görög vázához, Poe: A 
holló, Emily Bronte: Üvöltő szelek 

30. Az orosz romantika- Puskin: Don Juan kővendége 

31. A francia romantika- Victor Hugo: Kilencvenhárom vagy A párizsi Notre Dame c. 
regényeinek elemző bemutatása    

32. Katona József: Bánk bán 

33. Kölcsey Ferenc pályaképe( Zrínyi dala, Zrínyi második éneke,Parainesis Kölcsey 
Kálmánhoz, Nemzeti hagyományok) 

34. Vörösmarty Mihály költészetének bemutatása 2-3 vers alapján, a Zalán futása c. 
eposzának bemutatása 

35. Petőfi Sándor pályaképe, hatása, utóélete ( Felhők – ciklus, Dalaim, A helység 
kalapácsa) 

36. Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán vagy Szegény gazdagok c. regényének bemutatása 

 

 

MAGYAR NYELV 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

37. A kommunikáció tényezői és funkciói 

38. Kommunikációs célok a különféle beszédhelyzetekben 

39. A nem nyelvi kommunikáció 

40. Hangtan ( hangtörvények) 

41. Szóalaktan 

42. Szófajok rendszere 

43. Mondattani ismeretek-mondatrészek fogalma, fajtái, felismerése  

44. A szöveg fogalma, jellemzői, rendszerezése 

45. A szöveg szerkezeti sajátosságai 

46. A szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek 

47. A szövegértelem összetevői (pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje) 

48. Szövegtípusok (elbeszélő, leíró, érvelő)- nyelvhasználati színterek szerint 

49. Szövegműfajok 

50. Szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok 

51. A szövegalkotás lépései 

52. Érvelési technikák 

53. Hivatalos szövegtípusok szerkezeti felépítése, jellemzőik (pl:kérvény, önéletrajz,         
motivációs levél)  

54. Helyesírási alapelveink felismerése, használata 

55. Helyesírásunk szabályszerűségei 

56. Stílusrétegek és jellemzőik 



 

 48 

57. Stílusérték, stílusárnyalat fogalma, szerepe 

58. A szókincs stilisztikai jellegzetességei ( szóképek, alakzatok) 

59. Hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése 

60. A jelentés és a nyelvi- grammatikai funkció összefüggése 

61. Metaforikus kifejezések szerkezete, jellemzői, típusai és használati köre  

 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI  VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

MOZGÓKÉP-ÉS MÉDIAISMERET  

TANTÁRGYBÓL 

9. ÉVFOLYAM 

A média kifejezőeszközei, A technikai úton rögzített kép és hang, mint a mozgóképi 
ábrázolás anyaga: 

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, valóság, utalás. 

A média kifejezőeszközei, A mozgóképnyelv kifejező eszközei: 

Narráció, szerepjáték, látványszervezés, montázs. 

A média kifejezőeszközei, A látványszervezés alapeszközei a mozgóképen: 

Kompozíció, képkivágás, plán, nézőpont, szemszög, szubjektív beállítás, leíró beállítás, 
társított beállítás, svenk, fahrt, vario. 

A média kifejezőeszközei, A mozgóképi szövegek rendszerezése: 

Dokumentum, fikció, műfaj, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thriller, szerzői, 
eredetiség, ábrázolási konvenció. 

A média kifejezőeszközei, Az új média néhány formanyelvi sajátossága:  

Valóság, tapasztalati valóság, web 2.0, nem lineáris, interaktivitás, irónia, manipuláció, 
közösségi hálózat. 

A média társadalmi szerepe, használata, A kommunikáció történetének fordulópontjai és 
a nyilvánosság:  

Szóbeliség, írásbeliség, információ, technikai képreprodukció, mágikus gondolkodás, 
nyilvánosság, reprezentatív és népi nyilvánosság, polgári nyilvánosság, cenzúra, a 
tömegkommunikáció nyilvánossága, hálózati kommunikáció, köz- és magánszféra. 

A média társadalmi szerepe, használata, A médiakommunikáció szereplői, 
médiaintézmények és közönségek:  

Napirend-kijelölés, diskurzus, rovatszerkezet, műsorrend, műsoridő, sorozatelv, 
közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média, web 2.0. 

A média társadalmi szerepe, használata, A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése: 

Szimbolikus kód, technikai kód, értelmezési keret, sztereotípia, reprezentáció. 

A média társadalmi szerepe, használata,Médiahasználat, médiaetika: 

Médiakonvergencia, multitasking, anonimitás, e-demokrácia, virtuális személyiség, 
médiaerőszak, közösségi média, médiaipari verseny, manipuláció. 
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11. ÉVFOLYAM 

A média kifejezőeszközei, A mozgóképi elbeszélés: 

Montázs, elbeszélő, szerepjáték, státusz. 

A média társadalmi szerepe, használata, Tömegkommunikáció, nyilvánosság, hálózati 
kommunikáció: 

Kommunikáció; közvetett/közvetlen, egyirányú/kétirányú, nonverbális/verbális/képi. 
Tömegkommunikációs modell; lokális/globális nyilvánosság. 

A média társadalmi szerepe, használata, Médiaipar, médiafogyasztás és –befogadás: 

reklám, infotainment műsorok, befogadáselméletek, médiafogyasztási szokások, 
kereskedelmi, közszolgálati és nonprofit média, alkotói szándék, célcsoport, közönség mint 
vevő és áru, médiafüggőség. 

12. ÉVFOLYAM 

A média kifejezőeszközei, Szerzői kultúra és tömegkultúra, mint eltérő beszédmódok: 

Kultúra és tömegkultúra, műfajfilm, műfajkeveredés, posztmodern, szerzői film, kézjegy, 
archetípus, sztár, hős, a filmtörténet nagy korszakai 

Médiaipar, médiafogyasztás és –befogadás: Reprezentáció, hírérték, tabloidizáció, 
dokumentarizmus, valóságtelevízió, áldokumentumfilm. 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

MOZGÓKÉP-ÉS MÉDIAISMERET EMELT 

TANTÁRGYBÓL 

 

11. ÉVFOLYAM 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

A mozi előzményei 
Az első filmek jellemzői 
A film alapvető kifejezőeszközei 
Képkivágás, nézőpont, kompozíció 
Kameramozgások, kameraállások 
A nézőpont vagy szemszög 
Kompozíció, megvilágítás, színkezelés 
Montázsfajták 
A montázzsal alakított filmtér-és filmidő 
A filmelbeszélés 
A mozgókép kettős természete: ábrázolás és reprodukció 
A szerzői és a tömegfilm jellegzetességei 
A kézjegy kultúrája 
Archetípusok és típusok 
A műfajok kialakulása 
A filmműfajok: horror, akció, western, melodráma  jellemzői 
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12. ÉVFOLYAM 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

A sztár és az őstípus 
A médiasztárok és megasztárok 
A sztárjelenség és a piac 
Hatás, közönség, befogadás 
A napirend kijelölése 
Kultivációs elméletek 
Az olvasat 
Globális és lokális média 
A női és a férfi néző 
A média jogi szabályozása 
A médiaetika 
A médiatörvény 
A médiaerőszak 
A dokumentum és a játékfilm 
Filmtörténet: a német expresszionizmus 
A francia újhullám 
A cseh újhullám 
A magyar film története: Szabó István, Fábri Zoltán és még egy választott 
rendező 

 

 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

MŰVÉSZETEK, VIZUÁLIS KULTÚRA 

TANTÁRGYBÓL 

9-12. ÉVFOLYAM 

 

A vizsgára való felkészüléshez ajánlott irodalom, hivatkozások: 

 

- A képzelet világa I-II. - Rajz és vizuális kultúra a középiskolák számára, 
szerző: Imrehné Sebestyén Margit 

- Művészettörténet képekben - A kezdetektől napjainkig, szerző: Szabó Attila 
- Művészettörténet vázlatokban - A kezdetektől napjainkig, szerző: Szabó Attila 
- http://enciklopedia.fazekas.hu/tree/t1.htm 
- http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet 

 
  

 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

 

9. évfolyam/1. félév 

 

http://enciklopedia.fazekas.hu/tree/t1.htm
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet


 

 51 

A tanév során előtérbe került vizuális nyelvi alapelemek ismerete, azok célirányos 
megválasztása és alkalmazása. A tanult ábrázolási módok (sík, tér) helyes alkalmazása. 

A színelméleti alapok alkalmazása a színdinamikai tervezésekkor. 
A térkitöltés esztétikus megválasztása, a kompozíciós ismeretek készség szintű 

alkalmazása. 
Összefüggések és folyamatok elemzése és megjelenítése az ábrázoló feladatok, 

valamint a projektfeladatok során. 
Műalkotások ismerete az őskorból és az ókorból (Egyiptom, Mezopotámia, Görög, 

Etruszk, Római, Korai középkor művészete) 

Rajzi feladatok: 

- formatanulmány készítése 
- térszemlélet (térérzékelés és - ábrázolás): például két iránypontos perspektíva, 

rekonstrukció  (vetületből térjelölő rajz); 
 

 

Elméleti vizsga:  

Egy tesztfeladat sor megírásából áll, amely tartalmazza az adott korszakokra jellemző 
alapismereteket, korstílusok, műalkotások, technikák ismeretét. Reprodukciók alapján a 
műalkotások felismerése (műismeret). 
 
A művészettörténet tárgya, a műalkotások típusai (építészet, festészet, szobrászat, 
iparművészet) Adott műalkotások önálló értelmezése, elemzése. 
A főbb korstílusok, stíluskorszakok időrendje, jellemzői, műalkotások helyes 
besorolása és ismerete. 

 
Műismeret: 

ŐSKOR 
62. Stonehenge, bronzkor 
63. Willendorfi Vénusz, felső paleolitikum, Kr. e. 30 000 k. (Bécs, Naturhistorisches Museum) 
64. Szegvár-Tűzkövesi „Sarlós isten”, újkőkor - Tiszai kultúra, (Szentes, Koszta József Múzeum) 
65. Őskori barlangfestmények (lascaux-i, altamirai), felső paleolitikum Kr. e. 15 000 k. 

ÓKORI EGYIPTOM 
66. Gizai piramisegyüttes - kül. Kheopsz fáraó piramisa, óbirodalom, Kr. e. 2600-2500 k. 
67. Ámon-Ré-templom, középbirodalom, Kr. e. XVI-XII. sz. Karnak 
68. II. Ramszesz sziklatemploma, újbirodalom, Kr. e. 1300 k. Abu-Szimbel 
69. Írnok (festett mészkő), óbirodalom, Kr. e. III. ée. (Párizs, Louvre) 
70. Falusi bíró, óbirodalom, Kr. e. III. ée. (Kairó, Egyiptomi Múzeum) 
71. Nofretete fejszobra, Kr. e. 1360 k. (Berlin, Staatliche Museen - Charlottenburg) 
72. Halastó, thébai sír (falfestmény), Kr. e. 1400 k. (London, British Museum) 
73.  „Fáraó vadászaton”, thébai (falfestmény), Kr. e. XIV. sz. (London, British Museum) 
74. Tutenchamon arany halotti maszkja, Kr. e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum) 
75. Bútorok Tutenchamon sírleletéből , Kr. e. XIV. sz. (Kairó, Egyiptomi Múzeum) 

ÓKORI MEZOPOTÁMIA 
76. Zikkurat, Kr. e. 2000 e. Ur 
77. Lamassu (kapuőrző démon), Kr. e. VIII. sz. (Berlin, Staatliche Museen) 
78. 23. Babiloni Istaar kapu, Kr. e. 570 k. (Berlin, Staatliche Museen) 
79. 25. Bikafejes hárfa Urból, Kr. e. 2500 k. (Bagdad, Irak Múzeum) 
80. 26. Gudea, Lagas uralkodója italáldozatot mutat be, Kr. e. 2120. (Párizs, Louvre) 
81. 27. Sumér ékírásos tábla (vagy pecsételőhenger), Kr. e. 2000 k. (London, British Museum) 

ÓKORI GÖRÖGORSZÁG, ÉGEI MŰVÉSZET 
82. Knósszoszi palota, Kr. e. XVI. sz. Kréta 
83. Mükénei fellegvár (kül.: Oroszlános kapu), Kr. e XIV-XIII. sz. 
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84. Parthenon - Pheidiasz, Kr. e. V. sz. Athén 
85. Egy görög színház (pl. delphoi vagy epidauroszi színház) 
86. Athéni akropolisz, Kr. e. 447-434. - kül. Niké-templom, Erechteion 
87. Kurosz-szobor Athénból, Kr. e. 600 k. (New York, Metropolitan Museum) 
88. Mürón: Diszkoszvető, Kr. e. 450 k. (Róma, Museo Vaticano) 
89. Polükleitosz: Lándzsavivő, Kr. e. 450-440 k. (Nápoly, Museo Nazionale) 
90. Delphoi kocsihajtó, Kr. e. 470 k. (Delphi Múzeum) 
91. Szamothrakéi Niké, Kr. e. 200 k. (Párizs, Louvre) 
92. (Rodoszi Athanadórosz, Agészandrosz és Polüdórosz): Laokoón Kr. e. II. sz. (Róma, Museo Vaticano) 
93. Egy feketealakos vázakép (pl. Dionüszosz és bacchánsnők ábrázolással, Párizs, Bibliothčque Nationale) 
94.  Egy vörösalakos vázakép (pl. Orvietói kehelykratér Héraklész és társai, Párizs, Louvre) 

ETRUSZK, RÓMAI 
95.  Etruszk sírszarkofág házaspár portréjával, Kr. e. 625. (Róma, Museo Nazionale, Villa Giulia) 
96. Colosseum, 70-90. Róma 
97. Pantheon, 118-128 k. Róma 
98. „Vesta-templom”, I. sz. Róma 
99. Római vízvezeték (pl. Segovia, Nimes) 
100. Forum Romanum rekonstrukció 
101. Traianus oszlopa, 110 k. Róma 
102. Constantinus diadalíve, 312-315 k. Róma 
103.  Augustus szobra, I. sz. Róma 
104. Marcus Aurelius bronz lovasszobra, 170 k. (Róma, Museo Capitolino) 
105. Egy római portrészobor (pl. Caligula, Brutus, Vespasianus, Constantinus) 
106. A Misztérium villa falfestmény (egy részlete), Kr. e. I. sz. 2/3. 
107. Pannonia provincia emlékei (Aquincum, Valcum, Savaria Isis szentély) 

KORAKERESZTÉNY 
108. Római katakomba festmények 
109. Santa Sabina, 422-432. Róma 
110. San Apollinare in Classe és mozaikjai, VI. sz. Ravenna 
111.  Jó pásztor, mozaik, V. sz. Ravenna, Galla Placidia 
112. 61. Durrow-i Kódex, 7. sz. vagy a Kellsi kódex, VIII. sz. (Dublin, Trinity College) 
113. Pécs ókeresztény emlékei (Cella trichora, Cella septihora) 

 
 

9. évfolyam/2. félév 

 

A képzőművészeti technikák felismerése a bemutatott illusztrációkon. 
A nagy művészettörténeti korszakok sorrendiségének ismerete, beleértve a 

kiemelkedő alkotókat és főbb műveiket.  
A tanuló legyen jártas a tanult és alkalmazott művészeti technikákban. Legyen képes a 

köznapi vizuális kifejezésmódok (grafikonok, térképek, piktogramok) 
értelmezésére, használatára. 

Műalkotások ismerete a középkorból (Bizánc, Román, Gótika) 
 

Rajzi feladatok: 

- ábraalkotás (leírás alapján egyszerű folyamatábra vagy térkép); 
- jelalkotás (kifejező és esztétikus piktogram adott témára); 
- díszítés vagy feliratozás (két- vagy háromdimenziós ábra kiegészítése dekorációval 

vagy feliratokkal). 
 

Elméleti vizsga:  

Egy tesztfeladat sor megírásából áll, amely tartalmazza az adott korszakokra jellemző 
alapismereteket, korstílusok, műalkotások, technikák ismeretét. Reprodukciók alapján a 
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műalkotások felismerése (műismeret). 
 
A művészettörténet tárgya, a műalkotások típusai (építészet, festészet, szobrászat, 
iparművészet) Adott műalkotások önálló értelmezése, elemzése. 
A főbb korstílusok, stíluskorszakok időrendje, jellemzői, műalkotások helyes 
besorolása és ismerete az alábbiak szerint: 

 
Műismeret: 

 

NÉPVÁNDORLÁS KORA 
114. Galgóci tarsolylemez, X. sz. (MNM) 
115. Nagyszentmiklósi kincs, 800 k. (Bécs, Kunsthistorisches Museum) 
116. Szarmata korongos fibula, III. sz. (MNM) 
117. Germán sasfibula, VI. sz. (Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum) 
118. Avar szíjvég (pl. klárafalvi - Szeged, Móra Ferenc Múzeum) 
119. Fejedelmi szablya markolata (Attila kard) X. sz. (Bécs, Schatzkammer) 
120. Honfoglaló magyarok öltözete, rekonstrukció (MNM) 

BIZÁNC 
121. Hagia Sophia, VI. sz. Konstantinápoly 
122. San Vitale, 532-547. és mozaikjai, 574 k. Ravenna 
123. Szófia Székesegyház, XI. sz. Kijev 
124. Nikopeia Istenanya, X. sz. (Velence, San Marco) 
125. Andrej Rubljov: Szentháromság, 1430 k. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija) 

ROMÁN 
126. Maria Laach, bencés templom, XI-XIII. sz. (Koblenz mellett) 
127. 78. Pisai dóm, XI-XIII. sz. 
128. Pontigny-i ciszterci templom, 1140-1170. 
129. Bencés apátsági templom, XIII. sz. Ják 
130. Ciszterci templom, XIII. sz. eleje, Bélapátfalva 
131. Csempeszkopácsi plébániatemplom, XIII. sz. 2/2 
132. Szent István szarkofágja, XI. sz. (Székesfehérvár, István Király Múzeum) 
133. Háromkirályok dombormű, XII. sz. a pisai dóm bronzkapujáról 
134. Maiestas Domini, 1123 k. Clemente apszisából (Barcelona, Katalán Múzeum) 
135. Koronázási palást, XI. sz. (MNM) 
136. Bayeux-i kárpit, 1080 k. (Bayeux, Bibliothéque Municipale) 
137. Magyar Szent Korona, XI-XIII. sz. (Parlament, Budapest) 
138. Királyfej Kalocsáról, XIII. sz. (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria = MNG) 
139.  Winchesteri biblia (H-iniciálé), 1150-1160. (Winchester, Cathedral Library) 

GÓTIKA 
140. Párizsi Notre Dame, 1163-1250. 
141.  Amiens-i székesegyház, 1236-(1389) 
142. Chartres-i székesegyház, 1194-1220. 
143. Cambridge-i King’s College Chapel 1446-1515. 
144. Szent Vitus székesegyház, XIV. sz. Prága 
145. Nyírbátori (ma) református templom, XV. sz. vége 
146. Veleméri templom, XIV. sz. 
147. Vajdahunyad vár, XV. sz. Vajdahunyad 
148. Utolsó ítélet, XV. sz. 1/2. Kassa, Szent Erzsébet-templom északi kapuzata 
149. Uta és Ekkehard szobra, 1250. Naumburg, dóm 
150. Kolozsvári Márton és György: Szent György, bronz, 1373. (Prága, Národni Galeri) 
151. Chartres-i katedrális üvegablakai (pl. Mária halála), XIII. sz. 
152. Cimabue: Trónoló Madonna, XIII. sz. vége (Firenze, Uffizi) 
153. Giotto: Szent Ferenc élete, freskósorozat, XIII. sz. vége (Assisi, San Francesco) 
154.  M. S. Mester: Selmecbányai oltárképei, 1508. kül. Mária és Erzsébet találkozása (MNG) 
155. Lőcsei Pál: Lőcsei Szent Jakab-templom főoltára, 1508-1517. 
156. Limbourg fivérek: Május, Berry herceg hóráskönyvéből, 1410 k. (Chantilly, Musée Condée) 
157. Magyar Anjou Legendárium, XIV. sz. 1/2 (Róma, Museo Vaticano; New York, Morgan Library; 

Szentpétervár, Ermitázs) 
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158. Szent László fejereklyetartó, 1425 e. (Győr, Székesegyház) 
 

10. évfolyam/1. félév 

 

A vizuális nyelvi alapelemek ismerete, azok helyes alkalmazása. A tanult 
ábrázolási módok önállóalkalmazása. 

A színelméleti alapok alkalmazása az önálló grafikai lapok tervezésekor, a 
nonfiguratív festői feladatok megoldásánál. 

A kompozíciós ismeretek készség szintű alkalmazása a téri és a síkban való 
problémamegoldások esetében. 

Műalkotások ismerete (Reneszánsz, Barokk, Klasszicizmus, Romantika, Realizmus) 

Rajzi feladatok: 

- nonfiguratív színes kompozíció, színtani ismeretek felhasználásával 
- formák átírása, kép építése jelekkel 
 

Elméleti vizsga:  

Egy tesztfeladat sor megírásából áll, amely tartalmazza az adott korszakokra jellemző 
alapismereteket, korstílusok, műalkotások, technikák ismeretét. Reprodukciók alapján a 
műalkotások felismerése (műismeret). 
 
A művészettörténet tárgya, a műalkotások típusai (építészet, festészet, szobrászat, 
iparművészet) Adott műalkotások önálló értelmezése, elemzése. 
A főbb korstílusok, stíluskorszakok időrendje, jellemzői, műalkotások helyes 
besorolása és ismerete . 
 

Műismeret 

RENESZÁNSZ 
159. Santa Maria del Fiore, 1296-1436. Firenze 
160. Donato) Bramante: Tempietto 1502-1505 k. Róma (San Pietro in Montorio kolostor) 
161.  (Andrea) Palladio: Villa Rotonda, 1550 u. Vicenza mellett 
162.  Vaszilij Blazsennij székesegyház, XVI. sz. Moszkva 
163. Budai vár és királyi palota, XIV-XVI. sz. és XVIII. sz., XIX-XX. sz. 
164. Visegrádi királyi palota, XIV-XV. sz. 
165.  Bakócz-kápolna, 1506-1507. Esztergom 
166. Sárospataki vár, XVI-XVII. sz. 
167.  (Lorenzo) Ghiberti: A firenzei Battistero bronzkapuja (Porta del Paradiso), 1430-as é. 
168.  Donatello: Gattamelata lovasszobra, bronz, 1447-1453 k. (Padova) 
169. (Andrea del) Verocchio: Colleoni zsoldosvezér lovasszobra, 1480-as é. (Velence) 
170. Michelangelo (Buonarotti): Pieta, márvány, 1498. (Róma, San Pietro) 
171. Michelangelo (Buonarotti): Dávid, 1504. (Firenze, Accademia) 
172.  Donatello: Dávid, 1430-1435. (Firenze, Museo Nazionale) 
173.  Massaccio: Szentháromság, freskó, 1427 k. (Firenze, Santa Maria Novella) 
174. Fra Angelico: Krisztus levétele a keresztről, 1437-1440. (Firenze, Museo San Marco) 
175. Piero della Francesca: Krisztus ostorozása, 1470 k. (Urbino, Palazzo Ducale) 
176. (Sandro) Botticelli: Vénusz születése, 1485 k. (Firenze, Uffizi) 
177.  (Carlo) Crivelli: Angyali üdvözlet, 1486. (London, National Gallery) 
178. (Andrea) Mantegna: Pieta, 1506. (Milánó, Brera) 
179.  Leonardo (da Vinci): Utolsó vacsora, 1495-1497. (Milánó, Santa Maria delle Grazie kolostor 

refektóriuma) 
180.  Leonardo (da Vinci): Szent Anna harmadmagával, 1498. (London, National Gallery) 
181.  Leonardo (da Vinci): Mona Lisa, 1503-1505. (Párizs, Louvre) 
182. Raffaello (Santi): Esterházy Madonna, 1507-1508. (Budapest, Szépművészeti Múzeum = SZM) 
183. Raffaello (Santi): Athéni iskola, freskó, 1509-1510. (Vatikán, Stanza della Segnatura) 
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184. Michelangelo (Buonarroti): Utolsó ítélet, freskó, 1537-1541. Vatikán, (Capella Sistina) 
185. Giorgione: A Vihar, 1506 k. (Velence, Accademia) 
186. Tiziano (Vecellio): Urbinói Vénusz, 1538. (Firenze, Uffizi) 
187. (Jan) Van Eyck: Arnolfini házaspár, 1433. (London, National Gallery) 
188.  (Hieronymus) Bosch: Szénásszekér, 1480-1485. (Madrid, Prado) 
189.  (Albrecht) Dürer: Önarckép, 1498. (Madrid, Prado) 
190. (Albrecht) Dürer: Melankólia, rézmetszet, 1514. (Berlin, Staatliche Museen) 
191.  (Mathias) Grünewald: Keresztrefeszítés az isenheimi oltárról, 1515. (Colmar, Múzeum) 
192. ifj. (Hans) Holbein: (Jean de Dinteville és Georges de Selve) francia követek képmása, 1533. 

(London, National Gallery) 
193. 168. Id. (Pieter) Bruegel: Parasztlakodalom, 1567. (Bécs, Kunsthistorisches Museum) 
194.  El Greco: Krisztus az olajfák hegyén, 1579 u. (SZM) 

BAROKK 
195. Giacomo della Porta: Il Gesú homlokzata, XVI. sz. vége Róma 
196.  (Lorenzo) Bernini: Szent Péter tér, 1656-tól Róma 
197. (Jules Hardouin)-Mansart: A Versailles-i palota, 1678 u. 
198.  Melki bencés apátság, 1702-től 
199.  Drezdai Zwinger, 1711-1722. 
200.  Győri karmelita templom, 1721-1729. 
201.  Esterházy-kastély, XVIII. sz. Fertőd 
202. Fellner Jakab: Líceum 1764. Eger 
203. (Lorenzo) Bernini: Szent Teréz extázisa, márvány, 1647-1652. (Róma, S. Maria della Vittoria) 
204. (Georg Raphael) Donner: Szent Márton és a koldus, 1735. (Pozsony, Szt. Márton 

plébániatemplom főoltára) 
205. (Pieter Pauwel) Rubens: Amazonok harca, 1618. (München, Alte Pinakothek) 
206. Rembrandt (Harmensz van Rijn): A lövészegylet kivonulása (Éjjeli őrjárat), 1642. (Amsterdam, 

Rijksmuseum) 
207.  (Diego) Velazquez: Udvarhölgyek, 1656-1657. (Madrid, Prado) 
208.  Vermeer van Delft: Festő és modellje, 1665-1670. (Bécs, Kunsthistorisches Museum) 
209. (Michelangelo da) Caravaggio: Szent Pál megtérése, 1660 k. (Róma, S. Maria del Popolo) 
210. (Georges de) La Tour: A születés, XVII. sz. 1/2. (Rennes, Musée de Beaux Arts) 
211.  (Andrea) Pozzo: Szent Ignác megdicsőülése, 1691-1694. Róma, San Ignazio mennyezetfreskója 
212. Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc, 1712. (MNG) 
213. (Giovanni Battista) Tiepolo: Freskó a würtzburgi érseki palotából, 1753. 
214.  (Franz Anton) Maulbertsch: A pásztorok imádása, 1758. (Sümeg, r. k. plébániatemplom) 

KLASSZICIZMUS 
215.  British Museum, 1823-1844. London 
216.  Péchy Mihály: Nagytemplom 1805-1821. Debrecen 
217.  Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, 1837-1847. Budapest 
218.  Hild József: Főszékesegyház, 1839-1856. Esztergom 
219.  (Antonio) Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke, 1789-1805. (Bécs, Augustinerkirche) 
220.  Ferenczy István: A szépmesterségek kezdetei (Pásztorlányka), 1820-1822. (MNG) 
221.  (Jacques-Louis) David: A Horatiusok esküje, 1784. (Párizs, Louvre) 
222.  (Jean Auguste-Dominique) Ingres: A nagy odaliszk, 1814. (Párizs, Louvre) 
223.  Id. Markó Károly: Visegrád, 1828. (MNG) 
224.   Copf stílusú bútorok (pl. kétajtós szekrény 1790 k. vagy felnyitható öltözőasztal XVIII. sz. vége, 

Budapest, Iparművészeti Múzeum) 

ROMANTIKA, REALIZMUS 
225. Parlament, 1840-1865. London 
226.  Kristálypalota 1851. - Londoni világkiállítás fotója 
227.  (Alexander) Eiffel: Eiffel-torony, 1889. Párizs 
228.  Feszl Frigyes: Vigadó, 1859-1865. Budapest 
229. Ybl Miklós: Operaház, 1875-1884. Budapest 
230. Steindl Imre: Országház, 1885-1894. Budapest 
231.  A budavári Nagyboldogasszony plébániatemplom (Mátyás-templom), XIII-XV. sz. - 1874-1896. 

Schulek Frigyes - restaurálás 
232.  (Francois) Rude: Marseillaise, 1836. Párizs 
233. Izsó Miklós: Táncoló paraszt, terrakotta, 1870. (MNG) 
234.  (Fancisco) Goya: 1808. május 3. 1814. (Madrid, Prado) 
235.  (Caspar David) Friedrich: Vándor a ködtenger felett, 1818 k. (Hamburg, Kunsthalle) 
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236.  (Théodore) Gérciault: A Medúza tutaja, 1818-1819. (Párizs, Louvre) 
237.  (William) Blake: A teremtő, 1826. (Manchester, Whiteworth Gallery) 
238. (Eugčne) Delacroix: A szabadság vezeti a népet, 1831. (Párizs, Louvre) 
239.  (William) Turner: Gőzhajó a hóviharban, 1842. (London, Tate Gallery) 
240.  (Pavel Andrejevics) Fedotov: Leánykérőben, 1848. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija) 
241.  (Gustave) Courbet: Bonjour Monsieur Courbet, 1854. (Montpellier, Musée Fabre) 
242.  (Jean-François) Millet: Kalászszedők, 1857. (Párizs, Louvre) 
243. (Ilja) Repin: Hajóvontatók a Volgán, 1873. (Szentpétervár, Russzkij Muzej) 
244.  Borsos József: Nemzetőr, 1848. (MNG) 
245.  Madarász Viktor: Hunyadi László siratása, 1859. (MNG) 
246.  Székely Bertalan: Egri nők, 1867. (MNG) 
247.  Munkácsy Mihály: Tépéscsinálók, 1871. (MNG) 
248.  Szinyei Merse Pál: Majális, 1873. (MNG) 
249.  Barabás Miklós: Bittó Istvánné, 1874. (MNG) 
250.  Paál László: Út a fontenebleau-i erdőben, 1876. (MNG) 
251.  Zichy Mihály: Illusztráció a „Hídavatás”-hoz, 1877 u. (MNG) 
252.  Benczúr Gyula: Buda visszafoglalása, 1896. (MNG) 

Lotz Károly: A zene apoteózisa, 1883-1884. (Budapest, Operaház mennyezetképe 
 
 
 
 

 

10. évfolyam/2. félév 

 

A képzőművészeti technikák felismerése a bemutatott illusztrációkon, a technikák ismerete. 
A tanuló legyen jártas a tanult és alkalmazott művészeti technikákban. Legyen képes a 

köznapi vizuális kifejezésmódok (grafikonok, térképek, piktogramok) értelmezésére, 
használatára, illetve szerkeszteni is tudja azokat a hagyományos eszközökkel és a 
számítógép segítségével.  

Műalkotások ismerete (Impresszionizmus, Posztimpresszionizmus, Eklektika, Szecesszió, XX. 
század, Kortárs művészet) 

 

Rajzi feladatok: 

- készítsen prezentációs anyagot megadott témákban gyűjtött képanyagból, találja 
meg a kép és a szöveg összhangját 

- térábrázolási feladat, külső v. belső tér látvány szerinti értelmezése rajz, színes rajz 

Elméleti vizsga:  

Egy tesztfeladat sor megírásából áll, amely tartalmazza az adott korszakokra jellemző 
alapismereteket, korstílusok, műalkotások, technikák ismeretét. Reprodukciók alapján a 
műalkotások felismerése (műismeret). 
 
A művészettörténet tárgya, a műalkotások típusai (építészet, festészet, szobrászat, 
iparművészet) Adott műalkotások önálló értelmezése, elemzése. 
A főbb korstílusok, stíluskorszakok időrendje, jellemzői, műalkotások helyes 
besorolása és ismerete. 
 

Műismeret: 
 

IMPRESSZIONIZMUS, POSZTIMPRESSZIONIZMUS 
253. (Edouard) Manet: Reggeli a szabadban, 1863. (Párizs, Louvre) 
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254.  (241. (Claude) Monet: A felkelő nap impressziója, 1872. (Párizs, Louvre) 
255.  (Edgar) Degas: Balettiskola, 1874. (Párizs, Louvre) 
256.  (Auguste) Renoir: A Moulin de la Galette, 1876. (New York, J. H. Whitney Gyűjtemény) 
257.  (Georges) Seurat: Vasárnap délután, 1884-1886. 
258.  (Paul) Cézanne: Mont-Sainte-Victoire, 1885-1887. (London, Courtauld Institute) 
259. (Paul) Cézanne: Csendélet korsóval és gyümölcsökkel, 1887-1895. (Oslo, Nationalgalerie) 
260.  (Vincent) van Gogh: Önarckép, 1890. (Párizs, Jeu de Paume) 
261.  (Vincent) van Gogh: Út ciprusokkal (Országút éjjel), 1890. (Otterlo, Kröller-Müller Gyűtemény) 
262. 2 (Paul) Gauguin: Mi újság? (Tahiti nők) 1892. (Drezda, Gemaldegalerie Neue Meister) 

EKLEKTIKA, SZECESSZIÓ, SZIMBOLIZMUS 
263. (William) Morris-(Philip) Webb: Vörös ház, 1859. London 
264. (Antonio) Gaudi: Sagrada Familia, 1884-től Barcelona 
265. (Joseph-Maria) Olbrich: A bécsi szecesszió épülete, 1898-1899. Bécs 
266. Lechner Ödön: Postatakarékpénztár, 1899-1902. Budapest 
267. Schikedanz Albert: Szépművészeti Múzeum, 1899-1906. Budapest 
268.  Kós Károly-Zrumecky Dezső: Madárház, 1908-1909. Budapesti Állatkert 
269. (Auguste) Rodin: A csók, 1894. Párizs, Rodin Múzeum 
270.  Fadrusz János: Mátyás király emlékmű, 1895-1902. Kolozsvár 
271. Mednyánszky László: Csavargófej, 1908-1910. (MNG) 
272. (Henri de) Toulouse-Lautrec: Jane Avril (litográfia), 1893. (Albi, Musée d’Albi) 
273.  (Gustav) Klimt: Judith, 1901. (Bécs, Österreichische Galerie) 
274. (Edvard) Munch: Sikoly, 1893. 
275.  (Amadeo) Modigliani: Leányfej (Jeanne Hébuterne arcképe szemből), 1918. (Bern, mgt.) 
276. Rippl-Rónai József: Kalitkás nő, 1892. (MNG) 
277.  Ferenczy Károly: Madárdal, 1893. (MNG) 
278.  Gulácsy Lajos: A varázsló kertje, 1904. (MNG) 
279.  Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban, 1907. (MNG) 
280.  Csontváry Kosztka Tivadar: Taormina, (MNG) 
281.  Csók István: A keresztapa reggelije, 1932. (MNG) 
282.  Rippl-Rónai József-Róth Miksa: Az Ernst Múzeum üvegablaka, 1912. Budapest 
283.  Thonet bútorok, 1851-től (pl. Thonet hajlított hintaszéktípusa 1860 vagy Thonet kerek ülésű 

standard széke, 1859. évi típus) 
284.  A pécsi Zsolnay gyár egy tárgya a századfordulóró 

XX. SZÁZAD ELSŐ FELE 
285. Louis) Sullivan: Carson, Pirie és Scott áruház, 1899-1904. Chichago 
286.  (Walter) Gropius: A Bauhaus központi épülete, 1925-1926. Dessau 
287.  (Frank Lloyd) Wright: Vízesésház, 1936. Bear Run (Pennsylvania) 
288.  Hajós Alfréd: Margitszigeti Sportuszoda, 1930. Budapest 
289. (Maurice de) Vlaminck: A vörös fák, 1906. (Párizs, Musée National d’Art Moderne) 
290. (Henri) Matisse: A vörös desszert, 1908. (Szentpétervár, Ermitázs) 
291.  (Pablo) Picasso: Az avignoni kisasszonyok, 1907. (New York, Museum of Modern Art) 
292.  (Pablo) Picasso: Guernica, 1937. (Barcelona) 
293.  (Georges) Braque: A portugál nő, 1911. (Basel, Kunstmuseum) 
294.  (Jean) Gris: Kávéházi csomag, kollázs, 1914. (Ulm, Museum) 
295.  (Marcel) Duchamp: Lépcsőn lemenő akt, 1912. (Philadelphia, Museum of Modern Art) 
296.  (Marcel) Duchamp: Forrás, 1917. (elveszett) 
297.  (Franz) Marc: A kék ló, 1911. (München, Lenbachhaus) 
298.  (Vaszilij) Kandinszkij: Sárga, piros, kék, 1925. (Párizs, Nina Kandinszkij Gyűjtemény) 
299.  (Paul) Klee: Őszi hely, akvarell, 1921. (magántulajdon) 
300.  (Kazimir) Malevics: Vörös négyzet, 1914. (Szentpétervár, Russzkij Muzej) 
301.  (Piet) Mondrian: Kompozíció: Szürke struktúra színes síkokkal, 1918. (Zürich, Max Bill 

Gyűjtemény) 
302.  (Marc) Chagall: Az én kis falum, 1911. (New York, Museum of Modern Art) 
303.  (René) Magritte: A szóhasználat I. Ez nem pipa, 1928-1929. (New York, mggy.) 
304.  (Salvador) Dali: A polgárháború előérzete, 1936. (Philadelphia Museum of Art) 
305.  Nemes Lampérth József: Háttal álló női akt, 1916. (Budapest, MNG) 
306.  Kassák Lajos: Képarchitektúra, fametszet, 1922. (Pécs, Janus Pannonius Múzeum) 
307.  Moholy-Nagy László: Fényrekvizítum, 1922-1930. (Eindhoven, Stedelijk van Abbe Museum) 
308.  Szőnyi István: Zebegényi temetés, 1928. (Zebegény, Szőnyi Múzeum) 
309.  Bernáth Aurél: Tél, 1929. (mgt.) 
310.  Derkovits Gyula: Viharban, 1931. (mgt.) 
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311.  Medgyessy Ferenc: Anya, 1932. (MNG) 
312.  Vajda Lajos: Ezüst gnóm, 1940. (MNG) 
313.  Egry József: Napfelkelte, 1940. (MNG) 
314.  Bauhaus-ban tervezett tárgy (pl. Brauer Marcel: „funkcionalista” szék 1922 vagy csőszék 1926 

A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELE 
315. Le Corbusier: Ronchamp-i kápolna, 1955. 
316. (Frank Lloyd) Wright: Guggenheim Múzeum, 1946-1958. New York 
317. (Tange) Kenzo: Olimpiai csarnokok, 1964. Tokio 
318. (Renzo Piano - Richard Rogers): Pompidou központ, 1971-1977. Párizs 
319. (Friedrich) Hundertwasser: Bécsi (Löwengassei) lakóház, 1980-1982. Bécs 
320.  Makovecz Imre: A Művelődés Háza, 1976-1982. Sárospatak 
321.  (Henry) Moore: Kétrészes fekvő alak (bronz), 1959. (művész tulajdona) 
322. (Joan) Miro: A hold fala, kerámia, 1960. (Párizs, UNESCO Palota kertje) 
323.  Somogyi József: Martinász, 1953. (Dunaújváros) 
324.  Borsos Miklós: Madár tojással, 1968. 
325.  Jovánovics György: Részlet a nagy Gilles-ből, 1967-1968. (mgt.) 
326. (Jackson) Pollock: No 14. 1948. (Westport, Connecticut, mggy.) 
327.  (Francis) Bacon: Tanulmány Velázquez után: X. Ince pápa. 1953. (New York, mgt.) 
328.  (Andy) Warhol: Elvis, 1964. (Toronto, Art Gallery of Ontario) 
329.  Kepes György: Programozott fényjátékterv a bostoni kikötő számára, 1965-1967 
330. (Victor) Vasarely egy op-art műve 
331. (Frank) Stella: Lake City, 1960-1961. (Düsseldorf, Kunstmuseum) 
332. (Joseph) Kosuth: Egy és három szék, 1965. 
333.  (Joseph) Beuys: Főáram, 1967. Darmsadt (akció fotódokumentáció) 
334.  Szentjóby Tamás: Hülő víz, 1965. (mggy.) 
335.  Keserü Ilona: Forma, 1969. (mgt.) 
336.  Kondor Béla: Rajz, 1969. (Győr, Kolozsváry gyűjtemény) 
337.  Lakner László: Mosoly, 1969. (Budapest, Kiscelli Múzeum) 
338.  Pauer Gyula: Pszeudo, 1970. (mgt.) 
339. Christo: Völgyzáró függöny, 1970-1972. (Colorado) 
340. Haraszty István: Kalitka, 1973. (Székesfehérvár, István Király Múzeum) 
341. (Claes) Oldenburg: Ruhacsíptető, acél, 1974. (USA, mggy.) 
342.  Erdély Miklós: Hűség, 1979. 
343. Ujházi Péter: Cirkusz, 1980. (Budapest, Ludwig) 
344. Bak Imre: Ismert történet II., 1984. vagy Tao 1993. (Budapest, Ludwig) 
345. Bukta Imre: Hajnali szabad permetezés, 1985. (Budapest, Ludwig) 
346.  ef. Zámbó István: Új magyar népművészet II. 1987. (Budapest, Ludwig) 
347. Mauer Dóra: Hommage ŕ Joseph Hoffmann, 1990. (Budapest, Ludwig) 
348. (Barbara) Kruger: A tested csatatér, 1989. 
349. Fehér László: Kútbanéző, 1989. (Budapest, Ludwig) 
350. (Rebecca) Horn: Concert for Anarchy, 1994 e. 
351. Németh Ilona: Elementáris objekt, 1996. 
352. Gerber Pál: Te egy kiválasztott vagy, 1996. 

 
 

11. évfolyam/1. félév 

 

Rajzi feladatok: 

- csendélet rajza (fény-árnyék,  formák viszonya) 
- vetületből téri rekonstrukció készítése 

Elméleti vizsga:  

Egy tesztfeladat sor megírásából áll, amely tartalmazza az adott korszakokra jellemző 
alapismereteket, korstílusok, műalkotások, technikák ismeretét. Reprodukciók alapján a 
műalkotások felismerése (műismeret). 
 
A művészettörténet tárgya, a műalkotások típusai (építészet, festészet, szobrászat, 
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iparművészet) Adott műalkotások önálló értelmezése, elemzése. 
A főbb korstílusok, stíluskorszakok időrendje, jellemzői, műalkotások helyes  
ismerete az őskorból és az ókorból (Egyiptom, Mezopotámia, Görög, Etruszk, Római, 

Korai középkor művészete) 
 
A műismeret anyaga megegyezik a 9. évfolyam 1. félévének anyagával. (Lásd fel-

jebb) 
 
 
 
 

11. évfolyam/2. félév 

 

Rajzi feladatok: 

- csendélet festése, (fény-árnyék, szín, formák viszonya) 
- téri rekonstrukció készítése 

Elméleti vizsga:  

Egy tesztfeladat sor megírásából áll, amely tartalmazza az adott korszakokra jellemző 
alapismereteket, korstílusok, műalkotások, technikák ismeretét. Reprodukciók alapján a 
műalkotások felismerése (műismeret). 
 
A művészettörténet tárgya, a műalkotások típusai (építészet, festészet, szobrászat, 
iparművészet) Adott műalkotások önálló értelmezése, elemzése. 
A főbb korstílusok, stíluskorszakok időrendje, jellemzői, műalkotások helyes  
ismerete. (Bizánc, Román, Gótika) 
 
A műismeret anyaga megegyezik a 9. évfolyam 2. félévének anyagával. (Lásd fel-

jebb) 
 
 

12. évfolyam/1. félév 

 

Rajzi feladatok: 

- tervezési feladat: könyv, ex libris,  vagy cd borító tervezése (szerkesztés, betűk, színek) 
- kézzel készült megoldás, vagy számítógépes grafikai megoldás kézzel készült előta-

nulmányokkal 

 

Elméleti vizsga:  

Egy tesztfeladat sor megírásából áll, amely tartalmazza az adott korszakokra jellemző 
alapismereteket, korstílusok, műalkotások, technikák ismeretét. Reprodukciók alapján a 
műalkotások felismerése (műismeret). 
 
A művészettörténet tárgya, a műalkotások típusai (építészet, festészet, szobrászat, 
iparművészet) Adott műalkotások önálló értelmezése, elemzése. 
A főbb korstílusok, stíluskorszakok időrendje, jellemzői, műalkotások helyes  
ismerete. (Reneszánsz, Barokk, Klasszicizmus, Romantika, Realizmus) 
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A műismeret anyaga megegyezik a 10. évfolyam 1. félévének anyagával. (Lásd fel-
jebb) 

 
 

12. évfolyam/2. félév 

 

Rajzi feladatok: 

-  fénykép készítése 3-4 különböző témában (tárgy, táj, portré, absztrakt stb.), alkal-
mazva a kompozíciós szabályszerűséget (Digitális formában benyújtható, nyomtatni nem kell.) 

Elméleti vizsga:  

Egy tesztfeladat sor megírásából áll, amely tartalmazza az adott korszakokra jellemző 
alapismereteket, korstílusok, műalkotások, technikák ismeretét. Reprodukciók alapján a 
műalkotások felismerése (műismeret). 
 
A művészettörténet tárgya, a műalkotások típusai (építészet, festészet, szobrászat, 
iparművészet) Adott műalkotások önálló értelmezése, elemzése. 
A főbb korstílusok, stíluskorszakok időrendje, jellemzői, műalkotások helyes  

ismerete. (Impresszionizmus, Posztimpresszionizmus, Eklektika, Szecesszió, XX. század, 
Kortárs művészet) 

 
A műismeret anyaga megegyezik a 10. évfolyam 2. félévének anyagával. (Lásd fel-

jebb) 
 
 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBÓL 

9‐10‐11‐12. ÉVFOLYAM 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

9. évfolyam 

Az ókor és kultúrája 

Poliszok ókori Hellászban  

Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században.   

Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában  

Julius Caesar egyeduralmi kísérlete.  

Az európai kultúra alapjai  

A görög-római hitvilág. 

Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. 

A zsidó vallás fő jellemzői.   

A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. 

A középkor 

Nyugat-Európa a kora középkorban  

A hűbériség és a jobbágyság jellemzői.   

Az uradalom és a mezőgazdasági technika.  

A középkori egyház  

A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői.   

Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és konfliktusok.  

Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában  

A középkori város és a céhes ipar. 

Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom  

Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. 
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A középkor kultúrája  

 A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra. 

 

 

 

10. évfolyam 

A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

A magyar nép története az államalapításig  

A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás.   

Az államalapítás és az Az Árpád-házi uralkodók kora  

Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége.   

A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején.  

Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora  

A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején. 

A Hunyadiak  

Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája. 

 

Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban  

A földrajzi felfedezések és következményei  

A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői. 

Reformáció és katolikus megújulás  

A lutheri és kálvini reformáció. 

A katolikus megújulás. 

A barokk stílus jellemzői. 

Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században  

Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.  

A felvilágosodás kora 

A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján. 

Magyarország a kora újkorban 

Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése  

A mohácsi vész és az ország három részre szakadása. 

A várháborúk (1541-1568). 

Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 

A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai. 

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete. 

A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 

A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei. 

Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban 

Demográfiai és etnikai változások a 18. században. 

Mária Terézia és II. József reformjai. 

A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914) 

A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk 

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései. 

A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában 

A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializ-

mus) jellemzői.    

Az ipari forradalom hullámai és hatásai 

Az első ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány ta-

lálmánya és a gyáripar kezdetei. 

11. évfolyam 

 A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914) 

A reformkor  
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A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja.  

Forradalom és szabadságharc  

A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények.  

A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei  

A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914) 

Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért  

A szövetségi rendszerek kialakulása.  

Az ipari forradalom hullámai és hatásai  

Az második ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány 

találmánya. 

 A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914) 

A kiegyezés és a dualizmus  

A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma és értékelése.  

Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában  

Gazdasági változások a dualizmus korában.  

A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai.  

Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a modernizációban. Etnikai viszonyok és a 

nemzetiségi kérdés a dualizmus korában.  

A világháborúk kora (1914-1945) 

Az első világháború és következményei  

Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege).  

Az első világháborút lezáró békerendszer.  

A fasizmus és a nemzetiszocializmus  

A náci Németország legfőbb jellemzői  

A kommunista diktatúra  

A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban.  

 

Magyarország a világháborúk korában (1914-1945) 

Az első világháború és következményei Magyarországon  

A trianoni békediktátum és következményei. 

A Horthy-korszak  

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései.  

A magyar külpolitika a két világháború között.  

A politikai rendszer főbb jellemzői.  

Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések.  

Művelődési viszonyok és társadalom  
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Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években.  

Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon.  

12. évfolyam 

A világháborúk kora (1914-1945) 

A második világháború  

A világháború előzményei, kitörése és jellemzői.  

A holokauszt.  

 

 

Magyarország a világháborúk korában (1914-1945) 

Magyarország a második világháborúban  

Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban.  

Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel.  

A holokauszt Magyarországon.  

A jelenkor (1945-től napjainkig) 

A kétpólusú világ kialakulása  

A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szem-

benállás jellemzői.  

Az ENSZ létrejötte, működése  

A kétpólusú világrend megszűnése  

A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése; Németország újraegye-

sítése  

Az európai integráció  

Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése  

A globális világ sajátosságai  

A globális világgazdaság ellentmondásai.  

 

Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak  

Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosi-

korban.  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a megtorlás.  

A Kádár-korszak  

A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok  
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A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés  

A rendszerváltozás főbb eseményei.  

A piacgazdaságra való áttérés és következményei.  

Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság  

A határon túli magyarság 1945-től.  

Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek 

Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás  

A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői napjainkban.  

A szociális ellátórendszer fő elemei.  

Az aktív és felelős állampolgárság alapjai  

Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása, az állampolgári jogok, kötelessé-

gek.  

A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, köztársasági elnök, alkotmánybí-

róság, ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény).  

A választási rendszer fő elemei.  

Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, folyamatok. A munkaviszonyhoz kapcsolódó isme-

retek  

A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, banki ügyletek).  

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a munkaviszony megszűnése  

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

TÖRTÉNELEM EMELT TANTÁRGYBÓL 

11. ÉVFOLYAM 

A vizsga tananyagának felsorolása: 

Az ókor és kultúrája 

Poliszok ókori Hellászban  

Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században.  

Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában  

Julius Caesar egyeduralmi kísérlete. Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején.  

Az európai kultúra alapjai  

A görög-római hitvilág. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői. A 

kereszténység kialakulása és főbb tanításai. Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellem-

zői. A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész). A kereszténység államvallássá 

válása.  

A középkor 

Nyugat-Európa a kora középkorban  

A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A Frank Biroda-

lom történetének főbb állomásai.  

A középkori egyház  
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A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – 

együttműködés és konfliktusok. A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló 

rendek).  

Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában  

A középkori város és a céhes ipar. A rendi állam kialakulása és működése Angliában és Franciaor-

szágban.  

Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom  

Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői  

A középkor kultúrája  

A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra. Művelődés és írásbeliség a középkorban.  

 

A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

A magyar nép története az államalapításig  

A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás. A honfoglaló magyarság életmódja.  

Az államalapítás és az Az Árpád-házi uralkodók kora  

Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége. A tatárjárás és az ország újjá-

építése IV. Béla idején. Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején. Az 

Aranybulla  

Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora  

A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején. I. (Nagy) Lajos törvényei és az Anjou-

kori társadalom. Zsigmond király külpolitikája  

A Hunyadiak  

Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája. Hunyadi János törökellenes harcai.  

 

Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban 

A földrajzi felfedezések és következményei  

A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői. A 16-17. századi gyarmatosítás és a 

világgazdaság kialakulása.  

Reformáció és katolikus megújulás  

A lutheri és kálvini reformáció. A katolikus megújulás. A barokk stílus jellemzői. 

Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században  

Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában. A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában.  

A felvilágosodás kora 

A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján.  

Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században  



 

 66 

Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században (harmincéves háború, spanyol örökösödési háború, 

osztrák örökösödési háború, hétéves háború).  

 

Magyarország a kora újkorban 

Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése  

A mohácsi vész és az ország három részre szakadása. A várháborúk (1541-1568). A három országrész beren-

dezkedése. 

Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 

A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai. 

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete. 

Bethlen Gábor fejedelemsége.  

 

A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 

Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról. A Rákóczi-szabadságharc okai, 

főbb eseményei és eredményei. 

 

Művelődés, egyházak, iskolák  

Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon.  

 

Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban 

Demográfiai és etnikai változások a 18. században. 

Mária Terézia és II. József reformjai. 

A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914) 

A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk 

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései. A napóleoni háborúk fordulópontjai. A 

nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus nyomán.  

A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában 

A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializ-

mus) jellemzői. 

Az ipari forradalom hullámai és hatásai 

Az első ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány ta-

lálmánya és a gyáripar kezdetei. Az ipari forradalom társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők 

helyzete)  

 

 A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914) 

A reformkor  

A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja. A nemzeti eszme a reformkorban. 

A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése.  

Forradalom és szabadságharc  

A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények.  

A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei. Népek, nemzetiségek (pl.: németek, zsidók, 

szlávok) szerepe a forradalom és szabadságharc eseményeiben.  
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c. Idegen nyelvek 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

ANGOL 

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM  

 

9. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonatkozások, 

család 

a tanuló életrajza, bemutatkozás, család bemutatása 

Ember és társadalom mások külső, belső jellemzése,  

Környezetünk az otthon bemutatása,  

Az iskola órarend, tantárgyak, érdeklődés 

A munka világa foglalkozások 

Életmód napirend, időbeosztás  

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás  

szabadidős elfoglaltság, hobbi  

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései: 

 Present Simple 

 Present Continuous 

 Past Simple 

 Létige 

 There is/are 

 Forms of have 

 Verb+ing 

 There is/are, there was/were 

 Can / could  

 Possessive adjectives 

 Possession : genitive ‘s / of 

 Prepositions of place and time 

 Prepositional phrases 

 Adverbs of frequency 

 Questions and question words 

 Singular and plural nouns  

 Articles 

 Cardinal numbers and ordinal numbers 

 Basic adjectives 

 Basic linking words 

 Personal subject and object pronouns  

 Possessive pronouns 

 Demonstrative pronouns 

 

10. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonatkozások, családi élet, családi kapcsolatok, családi élet mindennapjai, 
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család otthoni teendők 

Ember és társadalom öltözködés, divat, ruhavásárlás 

a másik ember külső és belső jellemzése barát jellemzése, csa-

ládi ünnepek 

Környezetünk városi és vidéki élet, időjárás  

lakóhely jellemzése, nevezetességek 

Az iskola a nyelvtanulás szerepe és fontossága,  

iskola bemutatása, az iskolai élet, események, hagyományok 

Életmód sportolás, kedvenc sport 

hétvégi tevékenységek 

ételek, kedvenc ételek 

étkezés menzán, étteremben, gyorsétteremben 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás  

olvasás, mozi 

Utazás, turizmus a közlekedés eszközei, tömegközlekedés 

nyaralás 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Present Perfect 

 Past Continuous 

 Be going to future 

 Future Simple 

 Would like to  

 Adverbs of manner 

 A/an, Some / any 

 Countable and uncountable nouns 

 How much/how many 

 Quantifiers 

 Comparative / superlative adjectives 

 Defining relative clauses 

 Present Perfect Simple 

 Adverbs of time with Present Perfect Simple 

 Making comparison 

 Have to / must /mustn’t 

 Linking words 

 Use of the infinitive 

 Verb+ing 

 Verbs: expressing movement 

 

11. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Ember és társadalom kapcsolat a kortársakkal, barátság 

Környezetünk állatok a környezetünkben, az otthon bemutatása, (lakás/ház) 

a lakóhely bemutatása, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

A munka világa diákmunka, nyári munkavállalás 

Életmód egészséges életmód  

étkezési szokások a családban  

hazai ételspecialitások 

a kulturált étkezés feltételei, fontossága 

gyógyszertárban 

Szabadidő, művelődés, színház, televízió 
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szórakozás  

Utazás, turizmus utazás megszervezése,  

Tudomány és technika mobil telefon 

Gazdaság a pénz szerepe a mindennapokban 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Present Perfect Continuous 

 Past Perfect 

 Future forms  

 The passive voice  

 Should/shouldn’t  

 May/might (possibility)  

 Must / have to / should (obligation) 

 Must, may, might, can’t (deduction) 

 Can / could / be able to (ability and possibility) 

 Used to/didn’t use to 

 Something / anything / nothing 

 Action and non-action verbs 

 Phrasal verbs 

 So neither + auxiliaries 

 Conditional (Type I and II) 

 Quantifiers: too, enough 

 Reported speech 

 First conditional and future time clauses 

 Usually and used to 

 Comparison 

 

12. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonatkozások, 

család 

személyes tervek 

Ember és társadalom vásárlás, szolgáltatások 

ünnepek 

Környezetünk a környezetvédelem problémái 

A munka világa a munkavállalás 

pályaválasztás, továbbtanulás 

Életmód egészséges életmód 

gyakori betegségek, sérülések, baleset 

gyógykezelés 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás  

mozi, televízió,  

koncert, fesztivál 

Tudomány és technika Internet 

Gazdaság családi gazdálkodás  

vásárlás, 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Quantifiers 

 Articles: a / an, the, no article 

 Gerunds and infinitives 

 Reported statements, questions and commands 
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 Passive voice 

 Defining and non-defining relative clause 

 Conditional (Type II and III) 

 Question tags 

 Indirect questions 

 Phrasal verbs 

 

 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

ANGOL 

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI EMELT SZINTŰ KÉPZÉS 

 

9. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonatkozások, 

család 

a tanuló életrajza, bemutatkozás, családi bemutatása 

Ember és társadalom mások külső, belső jellemzése, barát jellemzése, családi ünne-

pek, öltözködés, ruhavásárlás 

Környezetünk az otthon bemutatása, a lakóhely és környéke, városi és vidéki 

élet, időjárás 

Az iskola saját iskola bemutatása, órarend, tantárgyak, tanulmányi 

munka, érdeklődés 

Életmód napirend, időbeosztás, ételek, kedvenc ételek, étkezés 

étteremben  

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás  

szabadidős elfoglaltság, hobbi 

Utazás, turizmus tömegközlekedés, nyaralás  

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései: 

 Present Simple 

 Present Continuous 

 Past Simple 

 Present Perfect 

 Past Continuous 

 Be going to future 

 Future Simple 

 Létige 

 There is/are 

 Forms of have 

 Verb+ing 

 Would like to 

 There is/are, there was/were 

 Can / could  

 Possessive adjectives 

 Possession : genitive ‘s / of 

 Prepositions of place and time 

 Prepositional phrases 
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 Adverbs of frequency 

 Adverbs of manner 

 Questions and question words 

 Singular and plural nouns  

 Articles 

 A/an, Some / any 

 Countable and uncountable nouns 

 Quantifiers 

 How much/how many 

 Cardinal numbers and ordinal numbers 

 Basic adjectives 

 Basic linking words 

 Personal subject and object pronouns  

 Possessive pronouns 

 Demonstrative pronouns 

 Comparative / superlative adjectives 

 Defining relative clauses 

 

10. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonatkozások, 

család 

családi élet, családi kapcsolatok, családi élet mindennapjai, 

otthoni teendők, 

a család szerepe, szerepek a családban, generációk együttélése 

Ember és társadalom öltözködés, divat 

a másik ember külső és belső jellemzése 

családi ünnepek 

kapcsolat a kortársakkal, barátság 

Környezetünk lakóhely jellemzése, nevezetességek, szolgáltatások, szórako-

zási lehetőségek  

falu/város 

állatok a környezetünkben,  

az otthon bemutatása, (lakás/ház) 

Az iskola a nyelvtanulás szerepe és fontossága,  

iskola bemutatása, az iskolai élet, események, hagyományok 

Életmód sportolás, kedvenc sport, extrém sportok 

hétvégi tevékenységek 

egészséges életmód 

étkezési szokások a családban 

ételek, kedvenc ételek 

étkezés iskolai menzán, étteremben, gyorsétteremben, 

hazai ételspecialitások 

a kulturált étkezés feltételei, fontossága 

Utazás, turizmus a közlekedés eszközei, tömegközlekedés 

utazás megszervezése, nyaralás 

Tudomány és technika mobil telefon 

Gazdaság a pénz szerepe a mindennapokban 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Present Perfect Simple 

 Present Perfect Continuous 

 Past Perfect 
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 Future forms 

 The passive voice 

 Adverbs of time with Present Perfect Simple 

 Making comparison 

 Have to / must /mustn’t 

 Should/shouldn’t  

 May/might (possibility)  

 Must / have to / should (obligation) 

 Must, may, might, can’t (deduction) 

 Can / could / be able to (ability and possibility) 

 Used to/didn’t use to 

 Linking words 

 Something / anything / nothing 

 Use of the infinitive 

 Verb+ing 

 Verbs: expressing movement 

 Action and non-action verbs 

 Phrasal verbs 

 So neither + auxiliaries 

 Conditional (Type I and II) 

 Quantifiers: too, enough 

 Reported speech 

 First conditional and future time clauses 

 Usually and used to 

 

11. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonatkozások, 

család 

személyes tervek 

a család szerepe az egyén és a társadalom életében 

Ember és társadalom vásárlás, szolgáltatások 

az emberi kapcsolatok minősége, fontossága,  

előítéletek, a társadalmi problémák kezelése, 

az öltözködés és társadalmi hovatartozás 

viselkedési formák 

Környezetünk a környezetvédelem problémái 

a természet és az ember harmóniája, 

időjárás 

Az iskola iskolatípusok és iskolarendszerek 

Magyarországon és külföldön 

A munka világa diákmunka, nyári munkavállalás, 

a munkavállalás 

pályaválasztás, továbbtanulás 

Életmód egészséges életmód 

gyakori betegségek, sérülések, baleset,  

gyógykezelés, 

a gyógyítás egyéb módjai, 

szenvedélybetegségek 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás  

mozi, színház, televízió,  

koncert,  

a művészet szerepe 
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Utazás, turizmus idegenforgalom 

a motorizáció hatása a környezetre, a társadalomra 

Tudomány és technika Internet 

a tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív 

hatásai 

Gazdaság vásárlás, reklámok szerepe, fogyasztás 

családi gazdálkodás 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Quantifiers 

 Articles: a / an, the, no article 

 Gerunds and infinitives 

 Reported statements, questions and commands 

 Passive voice 

 Defining and non-defining relative clause 

 Conditional (Type II and III) 

 Question tags 

 Indirect questions 

 Phrasal verbs 

 Future Perfect and Future Continuous 

 Narrative tenses, Past Perfect Continuous 

 the…the + comparatives 

 Verbs of senses 

 Adjective order 

 Adjectives as nouns 

 Adverb and adverbial phrases 

 Past modals (would rather / had better) 

 Word formation 

 So / such … that 

 Passive all forms 

 Conditional and future time clauses, likely, probably 

 Unreal conditionals 

 

12. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Környezetünk a környezetvédelem új lehetőségei 

A munka világa alternatív munkavállalási 

lehetőségek, egy életen át való tanulás 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás  

a média és az Internet hatásai 

fesztivál 

Tudomány és technika népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

technikai eszközök, 

a technikai fejlődés hatásai 

modern információs és kommunikációs technológiák 

Gazdaság üzleti világ, családi gazdálkodás 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Articles with proper names 

 Gerunds and infinitives 

 Reporting verbs, as 
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 Get used to, be used to 

 Causative 

 Quantifiers: all / every…. 

 Nouns 

 Structures after wish 

 Clauses of contrast and purpose 

 Relative clauses 

 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

ANGOL 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL INDULÓ 4 ÉVFOLYAMOS NYELVI KÉPZÉS – ELSŐ IDEGEN NYELV 

Nyelvi előkészítő évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonatkozások, 

család 

a tanuló életrajza, bemutatkozás, családi bemutatása,  

Ember és társadalom mások külső, belső jellemzése, barát jellemzése, családi ünne-

pek, öltözködés, ruhavásárlás 

Környezetünk az otthon bemutatása,  a lakóhely és környéke, városi és vidéki 

élet, időjárás 

Az iskola saját iskola bemutatása, órarend, tantárgyak, tanulmányi 

munka, érdeklődés 

Életmód napirend, időbeosztás, ételek, kedvenc ételek, étkezés 

étteremben,  

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás  

szabadidős elfoglaltság, hobbi,  

Utazás, turizmus tömegközlekedés, nyaralás,  

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései: 

 Present Simple 

 Present Continuous 

 Past Simple 

 Present Perfect 

 Past Continuous 

 Be going to future 

 Future Simple 

 Létige 

 There is/are 

 Forms of have 

 Verb+ing 

 Would like to 

 There is/are, there was/were 

 Can / could  

 Possessive adjectives 

 Possession : genitive ‘s / of 

 Prepositions of pace and time 

 Prepositional phrases 

 Adverbs of frequency 
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 Adverbs of manner 

 Questions and question words 

 Singular and plural nouns  

 Articles 

 A/an, Some / any 

 Countable and uncountable nouns 

 Quantifiers 

 How much/how many 

 Cardinal numbers and ordinal numbers 

 Basic adjectives 

 Basic linking words 

 Personal subject and object pronouns  

 Possessive pronouns 

 Demonstrative pronouns 

 Comparative / superlative adjectives 

 Defining relative clauses 

 

9. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonatkozások, 

család 

családi élet, családi kapcsolatok, családi élet mindennapjai, 

otthoni teendők, 

a család szerepe, szerepek a családban, generációk együttélése 

Ember és társadalom öltözködés, divat 

a másik ember külső és belső jellemzése 

családi ünnepek 

Környezetünk lakóhely jellemzése, nevezetességek, falu/város 

állatok a környezetünkben,  

Az iskola a nyelvtanulás szerepe és fontossága,  

iskola bemutatása, az iskolai élet, események, hagyományok,  

Életmód sportolás, kedvenc sport, extrém sportok 

hétvégi tevékenységek 

egészséges életmód 

étkezési szokások a családban 

ételek, kedvenc ételek 

étkezés iskolai menzán, étteremben, gyorsétteremben, 

hazai ételspecialitások 

a kulturált étkezés feltételei, fontossága 

Utazás, turizmus a közlekedés eszközei, tömegközlekedés 

utazás megszervezése, nyaralás 

Tudomány és technika mobil telefon 

Gazdaság a pénz szerepe a mindennapokban 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Present Perfect Simple 

 Present Perfect Continuous 

 Past Perfect 

 Future forms 

 The passive voice 

 Adverbs of time with Present Perfect Simple 

 Making comparison 
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 Have to / must /mustn’t 

 Should/shouldn’t  

 May/might (possibility)  

 Must / have to / should (obligation) 

 Must, may, might, can’t (deduction) 

 Can / could / be able to (ability and possibility) 

 Used to/didn’t use to 

 Linking words 

 Something / anything / nothing 

 Use of the infinitive 

 Verb+ing 

 Verbs: expressing movement 

 Action and non-action verbs 

 Phrasal verbs 

 So neither + auxiliaries 

 Conditional (Type I and II) 

 Quantifiers: too, enough 

 Reported speech 

 

10. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonatkozások, 

család 

személyes tervek 

Ember és társadalom kapcsolat a kortársakkal, barátság,  

vásárlás, szolgáltatások 

ünnepek 

Környezetünk az otthon bemutatása, (lakás/ház) 

a lakóhely bemutatása, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

Az iskola iskolatípusok és iskolarendszerek 

Magyarországon és külföldön, 

A munka világa diákmunka, nyári munkavállalás, 

a munkavállalás 

pályaválasztás, továbbtanulás,  

Életmód egészséges életmód 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás  

mozi, színház, televízió,  

Utazás, turizmus idegenforgalom 

Tudomány és technika Internet 

Gazdaság vásárlás, reklámok szerepe, fogyasztás 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 First conditional and future time clauses 

 Quantifiers 

 Usually and used to 

 Articles: a / an, the, no article 

 Gerunds and infinitives 

 Reported statements, questions and commands 

 Passive voice 

 Defining and non-defining relative clause 

 Conditional (Type II and III) 
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 Question tags 

 Indirect questions 

 Phrasal verbs 

 Comparison 

 

11. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonatkozások, 

család 

a család szerepe az egyén és a társadalom életében 

Ember és társadalom az emberi kapcsolatok minősége, fontossága,  

előítéletek, a társadalmi problémák kezelése, 

az öltözködés és társadalmi hovatartozás 

viselkedési formák 

Környezetünk a környezetvédelem problémái 

a természet és az ember harmóniája, 

időjárás 

Életmód gyakori betegségek, sérülések, baleset,  

gyógykezelés, 

a gyógyítás egyéb módjai, 

szenvedélybetegségek 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás  

koncert,  

a művészet szerepe,  

Utazás, turizmus a motorizáció hatása a környezetre, a társadalomra 

Tudomány és technika a tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív 

hatásai 

Gazdaság családi gazdálkodás 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Past Perfect Continuous 

 Future Perfect and Future Continuous 

 Narrative tenses, Past Perfect Continuous, 

 the…the + comparatives 

 Verbs of senses 

 Adjective order 

 Adjectives as nouns 

 Adverb and adverbial phrases 

 Past modals (would rather / had better) 

 Word formation 

 So / such … that 

 Passive all forms 

 Conditional and future time clauses, likely, probably 

 Unreal conditionals 

 

12. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Környezetünk a környezetvédelem új lehetőségei 

A munka világa alternatív munkavállalási 

lehetőségek, egy életen át való tanulás 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás  

a média és az Internet hatásai 

fesztivál 

Tudomány és technika népszerű tudományok, ismeretterjesztés 
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technikai eszközök, 

a technikai fejlődés hatásai 

modern információs és kommunikációs technológiák 

Gazdaság üzleti világ, családi gazdálkodás 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Articles with proper names 

 Gerunds and infinitives 

 Reporting verbs, as 

 Get used to, be used to 

 Causative 

 Quantifiers: all / every…. 

 Nouns 

 Structures after wish 

 Clauses of contrast and purpose 

 Relative clauses 

 

 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

ANGOL 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL INDULÓ 4 ÉVFOLYAMOS NYELVI KÉPZÉS – MÁSODIK IDEGEN 
NYELV 

Nyelvi előkészítő évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonatkozások, 

család 

személyes vonatkozások, bemutatkozás, család bemutatása  

Ember és társadalom mások külső, belső jellemzése, barát jellemzése, családi ün-

nepek (névnap, születésnap), ruhavásárlás 

Környezetünk az otthon bemutatása, a lakóhely és környéke 

A munka világa foglalkozások 

Utazás, turizmus nyaralás, közlekedés, útbaigazítás kérése 

Életmód napirend, időbeosztás,  

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás  

szabadidős elfoglaltság, hobbi 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései: 

 Present Simple 

 Present Continuous 

 Past Simple 

 Létige 

 There is/are 

 Forms of have 

 Verb+ing 

 There is/are, there was/were 

 Can / could  

 Possessive adjectives 



 

 79 

 Possession : genitive ‘s / of 

 Prepositions of pace and time 

 Prepositional phrases 

 Adverbs of frequency 

 Questions and question words 

 Singular and plural nouns  

 Articles 

 Cardinal numbers and ordinal numbers 

 Basic adjectives 

 Basic linking words 

 Personal subject and object pronouns  

 Possessive pronouns 

 Demonstrative pronouns 

 

 

9. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonatkozások, 

család 

családi élet, családi kapcsolatok, családi élet mindennapjai, 

otthoni teendők, 

Ember és társadalom öltözködés, divat 

a másik ember külső és belső jellemzése 

családi ünnepek 

Környezetünk lakóhely jellemzése, nevezetességek, falu/város 

állatok a környezetünkben,  

Az iskola a nyelvtanulás szerepe és fontossága,  

Életmód ételek, kedvenc ételek, egészséges életmód 

étkezés étteremben, testrészek, sport 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

könyvek, filmek, zene 

Utazás, turizmus a közlekedés eszközei, tömegközlekedés 

utazás megszervezése, nyaralás, szobafoglalás 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 

 A/an, some/any 

 countable, uncountable nouns 

 quantifiers 

 be going to future 

 comparative adjectives 

 superlative adjectives 

 would like to 

 adverbs of manner 

 Present Perfect Simple 

 Future forms 

 Defining relative clauses 

 Past continuous 

 Linking words 

 Adverbs of time with Present Perfect Simple 

 Making comparison 

 Have to / must /mustn’t 
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 Use of the infinitive 

 Verb+ing 

 Action and non-action verbs 

 

10. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonatkozások, 

család 

a család szerepe, szerepek a családban, generációk 

együttélése 

Ember és társadalom külső megjelenés, személyiség 

Környezetünk az otthon bemutatása, (lakás/ház) 

a lakóhely bemutatása, szolgáltatások, szórakozási lehetősé-

gek, állatok a környezetünkben 

Az iskola saját iskola bemutatása, órarend, tantárgyak, tanulmányi 

munka, érdeklődés 

Életmód sportolás, kedvenc sport, extrém sportok 

étkezési szokások a családban 

ételek, kedvenc ételek 

étkezés iskolai menzán, étteremben, gyorsétteremben, 

hazai ételspecialitások 

a kulturált étkezés feltételei, fontossága 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás  

nyaralás, hétvégi tevékenységek 

Utazás, turizmus tömegközlekedés 

Tudomány és technika mobil telefon 

Gazdaság a pénz szerepe a mindennapokban 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 First conditional  

 Second conditional 

 May, might (possibility) 

 Should, shouldn’t 

 Used to, didn’t use to 

 Something. anything. nothing 

 Quantifiers: too, not enough 

 Phrasal verbs 

 so, neither + auxiliaries 

 Reported speech 

 Passive voice 

 Present Perfect Continuous 

 Strong adjectives 

 Must / have to / should (obligation) 

 Must, may, might, can’t (deduction) 

 Can / could / be able to (ability and possibility) 

 

11. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonatkozások, 

család 

személyes tervek 

Ember és társadalom kapcsolat a kortársakkal, barátság,  

vásárlás, szolgáltatások 

ünnepek 
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Az iskola iskolatípusok és iskolarendszerek 

Magyarországon és külföldön, 

A munka világa diákmunka, nyári munkavállalás, 

a munkavállalás 

pályaválasztás, továbbtanulás, 

Környezetünk az otthon bemutatása, (lakás/ház) 

a lakóhely bemutatása, szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek 

Életmód egészséges életmód 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás  

mozi, színház, tv  

Tudomány és technika internet 

Gazdaság vásárlás, reklámok szerepe, fogyasztás 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 First conditional and future time clauses 

 Conditional types (I., II., III.) 

 usually and used to 

 quantifiers 

 articles (a, an, the, no article) 

 Reported speech: statements, questions, commands 

 Passive voice (all tenses) 

 Defining and non-defining relative clauses 

 Word formation 

 

12. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonatkozások, 

család 

a család szerepe az egyén és a társadalom életében 

Ember és társadalom az emberi kapcsolatok minősége, fontossága,  

előítéletek, a társadalmi problémák kezelése, 

az öltözködés és társadalmi hovatartozás 

viselkedési formák 

A munka világa alternatív munkavállalási 

lehetőségek, egy életen át való tanulás 

Életmód gyakori betegségek, sérülések, baleset,  

gyógykezelés, 

a gyógyítás egyéb módjai, 

szenvedélybetegségek 

Környezetünk a környezetvédelem problémái 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás  

a média és az Internet hatásai 

fesztivál, koncertek 

Tudomány és technika a technikai fejlődés pozitív és negatív hatásai 

Gazdaság családi gazdálkodás 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Articles with proper names 

 Gerunds and infinitives 

 Reporting verbs, as 

 Get used to, be used to 

 Causative 
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 Quantifiers: all / every…. 

 Nouns 

 Structures after wish 

 Past Perfect Continuous 

 Future Perfect and Future Continuous 

 Narrative tenses, Past Perfect Continuous, 

 the…the + comparatives 

 Verbs of senses 

 Adjective order 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

NÉMET NYELV 

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 

9. évfolyam: 

Ajánlott témakörök 

Személyes vonatkozások, 
család 

Familie, Vorstellung 

Ember és társadalom Kennenlernen, Einkaufen, Kleidung 

Környezetünk Wohnung, Möbelstücke, Wetter 

Az iskola Schulleben, Fremdsprachen 

A munka világa  

Életmód Tagesablauf, Essgewohnheiten, Im Restaurant, Lebens-
mittel 

Szabadidő, művelődés, 
szórakozás  

Freizeitaktivitäten, Hobby, Sport, Urlaub, Urlaubswün-
sche 

Utazás, turizmus Orientierung, Himmelsrichtungen 

Tudomány és technika  

Gazdaság Taschengeld 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Konjugation im Präsens: haben, sein,  
 Verben mit Stammvokalveränderung 
 trennbare Verben 
 Modalverben: können, müssen, mögen, wollen 
 Imperativ 
 Deklination der Substantive im Nominativ, im Akkusativ und  im Dativ 
 schwache Substantive 
 Fragewörter 



 

 83 

 Adverbien:schon, erst, nur, nicht mehr 
 es gibt 
 Possessivpronomen 
 Definit- und Indefinitartikel 
 Satzbau (neben- und subordinierende Konjunktionen) 
 Satztypen (Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz) 
 Futur 
 Präteritum von „sein“ und „haben“ 
 Perfekt 
 Verneinung 
 Präpositionen mit Akkusativ, Dativ  

10. évfolyam 

Ajánlott témakörök 

Személyes 
vonatkozások, 
család 

Hausarbeit, Familie 

Ember és 
társadalom 

Geburtstag feiern, Aussehen 

Környezetünk  

Az iskola Schulleben, Fremdsprachen  

A munka világa Berufe, Schülerjob 

Életmód Tagesprogramm, Beim Arzt, Krankheiten, Körperteile, Gesunde Le-
bensweise 

Szabadidő, 
művelődés, 
szórakozás  

Sport 

Utazás, turizmus Urlaub, Urlaubswünsche, Verkehr, Auf dem Flughafen, Orientierung 

Tudomány és 
technika 

Computer, Internet 

Aktuális témák  

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Präpositionen mit Akkusativ, Dativ  
 Lokale Präpositionen mit Akkusativ und Dativ 
 Modalverb “dürfen” 
 Genitiv 
 Datum 
 reflexive Verben 
 Pronominaladverb 
 Komparation 
 Vergleichssätze 
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 Adjektivdeklination 
 Doppelkonjunktionen 
 unterordnende Konjunktionen 
 Indefinitpronomen 
 Präteritum 
 Handlungspassiv im Präsens und im Präteritum 
 Modalverb lassen 
 Modalverb sollen 
 Konjunktiv II. 
 Relativsätze, Relativpronomen 
 zu + Infinitiv Struktur 

11. évfolyam 

Ajánlott témakörök 

Személyes vonat-
kozások, család 

Familientypen, Familienleben, Hausarbeit/ Kontakte und Konflikte in 
der Familie, Generationen unter einem Dach 

Ember és társada-
lom 

(Mode, Markenklamotten), Freunde 

Környezetünk Wohntypen, Stadtleben, Landleben, Einkaufsmöglichkeiten,Wetter, 
Jahreszeiten, Tierwelt, Umwelt, Umweltverschmutzung 

 

Az iskola Lerntipps, Nach dem Abitur, Berufe, Sprachenlernen 

A munka világa  

Életmód  

Szabadidő, műve-
lődés, szórakozás  

Feste, Familienfeste, Festivals, Nationalfeiertage bei uns und in den 
deutschsprachigen Ländern, Fernsehen, Medien 

Utazás, turizmus Urlaub, Reisevorbereitungen, Klassenfahrt, Verkehr mit dem Auto 

Tudomány és 
technika 

Computer, Erfindungen 

Aktuális témák  

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Passiv in allen Zeitformen 
 Passiv mit Modalverb 
 Zustandspassiv 
 Unterordnende Konjunktionen  
 Temporalsatz 
 Plusquamperfekt 
 Zu+Infinitiv Strukturen:um…zu, sein…zu+Inf.,haben…zu+Inf.,anstatt…zu, ohne…zu 
 Kausalsatz 
 Relativsatz 
 Irreale Wunschsätze 
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 je... desto Struktur 
 Konjunktiv Präteritum 
 lässt sich – Struktur 
 Reflexivpronomen 
 Partizipialkonstruktionen 
 Pronomen: derjenige, diejenige, dasjenige 
 Relativpronomen: wo, wer, wen, wem, wessen 
 Reziprokpronomen: einander 

12. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonat-
kozások, család 

Lebenslauf 

 

Ember és társada-
lom 

Freunde, Familienfeste 

Környezetünk Wetter 

Az iskola  

A munka világa Berufswahl 

Életmód  

Szabadidő, műve-
lődés, szórakozás  

Hobby 

 

Utazás, turizmus  

Tudomány és 
technika 

Computer, Internet 

 

Gazdaság és 
pénzügyek 

 

Einkaufen, Dienstleistungen (Post, Bank), Taschengeld  

 

Aktuális témák  

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Temporalsatz 
 Konjunktiv Plusquamperfekt 
 Apposition 
 Passiv mit Modalverb 
 lässt sich – Struktur 
 Konjunktionen (ohne, anstatt) 
 ternnbare und untrennbare Präfixe 
 haben zu+Infinitiv, sein zu+Infinitiv 
 Partizipialkonstruktionen (Partizip Präsens, Patizip Perfekt) 
 Rektion von Verben 
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 Konjunktionspaare 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

NÉMET 

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI EMELT SZINTŰ KÉPZÉS 

9. évfolyam 

Ajánlott témakörök 

Személyes vonatkozások, család 

 A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 
 Családi kapcsolatok. 
 Mindennapi teendők: bevásárlás 

Ember és társadalom  

 Barátok ajándékozása, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
 Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása. 
 Konfliktusok 

Környezetünk 

 Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban 
 A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés  
 Időjárás 

Az iskola 

 Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe 
 Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei: pl. osztálybuli. 

A munka világa 

 Foglalkozások Diákmunka.  

Életmód 

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

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Szabadidős elfoglaltságok 
 Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok 

nevezetességei.) 

Utazás, turizmus 

 Utazási előkészületek 
 Campingezés, ifjúsági szállás, különleges szállodák   
 Turisztikai célpontok: országok a nagyvilágban, kedvenc városok, német 

nevezetességek 

Gazdaság és pénzügyek 

 Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz 
 Fogyasztás, reklámok. 
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Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Präsens , Präsens mit Vokalwechsel  
 Trennbare Verben  
 Präteritum: sein, haben 
 Perfekt  
 Futur  
 Negation mit nicht / kein 
 haben 
 Possessivpronomen 
 von, -s  
 In +A / D 
 Genitiv 
 In, aus, nach (bei geographischen Namen) 
 Wie oft? 
 oft, immer, nie, selten, manchmal,  
 einmal / zweimal 
 in, um, am, wann? 
 Ab, vor, nach 
 nicht mehr, schon, erst  
 Wie lange? von … bis 
 Für wie viele Tage? 
  alles, viel, wenig, nichts, mehr, mehrere, alle  
 Wie? Welcher?  
 so…, wie, als – Vergleich, Komparation 
 Modalverben (möchte, können, wollen, müssen) 
 Nominativ, Akkusativ: für, ohne 
 Dativ: mit, bei, von, zu 
 Konjunktionen (und/oder/aber/denn/deshalb) 
 Personalpronomen, Possessivpronomen 
 dieser, welcher, man 
 Imperativ 
 Indefinitpronomen, man 
 Wechselpräpositionen 
 Reflexive Verben 
 Wo-Wohin Verbpaare 
 Ordinalzahlen: Datum 
 Verben + Dativ (stehen, gefallen, helfen) 

10. évfolyam 

Ajánlott témakörök 

Személyes vonatkozások, család  

 Személyes tervek. 
 Családtagok életének fontos állomásai 
 A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Ember és társadalom  

 Emberek belső. külső jellemzése. 
 Kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
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 A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás Női és férfi szerepek  
 Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.  

Környezetünk 

 Az otthon: vidék kontra város 
 Különböző lakások a világban, berendezések 
 A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai,  
 Ügyintézés 
 Állatok a környezetünkben 

Az iskola 

 Különböző iskolatípusok 
 Az internet szerepe a tanulásban 
 Idegennyelv tanulás fontossága 

A munka világa 

 Nyári munkavállalás. 
 Önkéntes munka 
 Pályaválasztás 

Életmód 

 Napirend, időbeosztás. 
 Helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe. 
 Gyakori betegségek. Gyógykezelés (orvosnál). 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Hobbik. Hétvégi programok: színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
 Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
 Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.  

Utazás, turizmus 

 A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.  
 Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren 
 Német városok nevetességei 

Tudomány és technika 

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

Gazdaság és pénzügyek 

 Családi vállalkozás 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Präteritum 
 Präteritum der Modalverben 
 Wo, wohin – Verbpaare 
 Reflexive Verben 
 Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt) 
 Genitiv 
 gehören+Dativ, gehören zu+Dativ 
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 Lokale Präpositionen (an, auf, vor, hinter, neben, über, unter, zwischen (A/D)), 
über, durch, entlang 

 Präpositionen mit dem Dativ: zu  
 Zeitdauer, Zeitpunkt, Jahreszahlen, Datum 
 Adjektivdeklination, Vergleich, Komparation 
 Substantiviertes Adjektiv 
 Modalverben (dürfen, sollen, sollte) 
 Konjunktiv II Präsens 
 Modalverben im Präteritum  
 Modalverben im Konjunktiv II  
 Zu + Infinitiv  
 Rektion der Verben  
 Präpositionaladverb: darüber / worüber  
 Kausalsatz 
 Objektsatz 
 Konjunktionen (Entweder –oder, sowohl – als auch, weder – noch, dass, weil, als / 

wie, ob, als / wenn) 
 Relativsatz 
 Relativpronomen 
 Keiner / keine / keins 
 Einer / eine / eins / welche 
 Verben / Nomen / Adjektive mit Präpositionen 
 

11.évfolyam 

Ajánlott témakörök 

Személyes vonatkozások, család 

 A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

 Személyes tervek. 

 Családi élet, családi kapcsolatok.  

 A családi élet mindennapjai. 

 Otthoni teendők. 

 Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Ember és társadalom  

 Baráti kör.  
 Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 
 A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
 Generációk egymás mellett élése. 
 Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 
 Hasonlóságok és különbségek az emberek között. 
 Kommunikáció emberek között. 
 Konfliktusok és kezelésük. 
 Multikulturalitás. 
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Környezetünk 

 Jelenségek környezetünkben (graffiti). 

 Környezetünk most és a jövőben. 

Az iskola 

 Az ismeretszerzés különböző módjai. 
 A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
 Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
 Szakképzés. 

 

A munka világa 

 Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú. Diákmunka. 
 Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 
 Optimális munkafeltételek. 
 Szakképzés, gyakorlati munkahely. 
 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
 A munka világa most és a jövőben. 

Életmód 
 Napirend, időbeosztás. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Olvasás, számítógép, internet.  
 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
 A művészetek szerepe a mindennapokban. 
 Kultúra, kulturális projektek. 
 Könyv- és szövegírás. 
 Szemelvények irodalmi szövegekből. 
 Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

 
 Kulturális élet nálunk és más országokban. 

Tudomány és technika 

 Kommunikációs eszközök régen és ma. 

 A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

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

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Vorgangspassiv (Präsens,Präteritum, Perfekt) , Vorgangspassiv mit Modalverben 
 Zustandspassiv  
 Vergangenheitsformen: Plusquamperfekt, Präteritum, Perfekt 
 Wortfolge mit Dativ / Akkusativ 
 Ausdrücke mit Genitiv 
 Subjektsatz 
 Objektsatz 
 Temporalsätze mit nachdem, bevor und seitdem, als und wenn, bis und während, 

sobald und solange 
 Finalsatz um+zu+Infinitiv / damit 
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 Konjunktiv II Gegenwart 
 Irreale Bedingungen mit wenn 
 Irreale Vergleichsätze mit als ob 
 Irreale Wunschsätze 
 Konditionalsatz (ohne wenn) 
 Wunschsatz 
 Konjunktionen (Obwohl, trotzdem, während, je desto, bis, solange, nachdem, bevor, 

anstatt dass / anstatt zu , da, ohne dass / ohne zu, als ob) 
 Pronomen (Derjenige, diejenige, dasjenige, einer, eine, eines der …, einander, Rela-

tivpronomen: wo, wer, wen, wem, wessen, Reziprokpronomen: einander) 
 Reflexivpronomen im Akkusativ und Dativ 
 Lokale Präpositionen mit Dativ 
 Adverbien deshalb, darum, deswegen 
 Wortbildung: Adjektive mit –ig, -lich, -isch, -voll, -los, -bar ; Nomen mit –chen, -heit, 

-keit, -ität 
 Präpositionen 
 Futur I. 
 Lassen + Infinitiv 
 Konsekutivsätze mit sodass und so …dass 
 Adjektivdeklination 
 Deklination von Partizipien 
 Modale Präpositionen nach und außer 
 Infinitivkonstruktionen mit sein und haben 
 Direktionaladverbien hin- und her- 

12. évfolyam 

Ajánlott témakörök 

A 12. évfolyam javasoljuk az eddigi témakörök átismétlését is, pl. érettségire felkészítés 
esetén. 

Ember és társadalom  

 Ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek. 
 Konfliktusok és kezelésük.  

Környezetünk 

 A lakóhely nevezetességei,  
 Állattartás. 

A munka világa 

 Pályaválasztás, továbbtanulás 

Életmód 

 Vásárlás 
 Életmód nálunk és célnyelvi országokban  

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
 Koncertek 
 Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Utazás, turizmus 

 Nemzetközi fesztiválok 
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Tudomány és technika 

 Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

Gazdaság és pénzügyek 

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

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Futur als Vermutung 
 es 
 Futur 2 
 Bruchzahlen 
 Apposition  
 Gerundivum  
 Modalverben im Perfekt  
 Passiv mit Modalvarben im Konjunktiv II Präsens  
 Konjunktiv II Vergangenheit mit Modalverben  
 Brauchen + zu + Inf.  
 Subjektive Bedeutung der Modalverben 
 Konjunktiv II Gegenwart 
 Präpositionen im Genitiv: dank / infolge 
 Temporalsatz: sooft / sobald 
 Konjunktionen (Zwar …. Aber)  
 Rektion der Verben 
 Indirekte Rede Perfekt 
 Interjektion 

 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

NÉMET 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL INDULÓ 4 ÉVFOLYAMOS NYELVI KÉPZÉS –  

ELSŐ IDEGEN NYELV 

Témakörök a 9/Ny évfolyamra 

Témák 
Fejlesztési feladatok 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai. 
 

Beszédértés: értse meg a 
köznyelvi beszéd főbb vona-
lait, ha azok számára ismert 
témákról szólnak valamint a 
világos, nem túl hosszú üze-
neteket, bejelentéseket. 
 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 

Beszédkészség: tudjon részt 
venni mindennapi témáról 
szóló beszélgetésben. Képes 
legyen magát megértetni, 
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Ünnepek, családi ünnepek. 
 

leírni az érdeklődéséhez 
tartozó dolgokat, és egyszerű 
módon álláspontját kifejteni, 
megvédeni. 

 

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

Olvasásértés: Értse meg a 
hétköznapi témákról szóló 
szövegek lényegét. Legyen 
képes a lényeges és a lényeg-
telen információt 
megkülönböztetni 

 

Az iskola 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és 
más országokban. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
 

Írás: Tudjon megfogalmazni 
egyszerű, rövid, összefüggő 
szöveget hétköznapi témák-
ban. 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
 

 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a ke-
rékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
 

 

Témakörök a 9/Ny utáni 9. évfolyamra 

Témák  

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
 

Beszédértés: 
Értse meg a köznyelvi 
beszédet főbb vonalaiban, ha 
az számára ismert témáról 
szól. Tudjon kiszűrni fonto-
sabb információkat olyan 
rádió és tv műsorokban, 
melyek aktuális események-
ről 
ill. tanulmányaihoz, 
érdeklődési köréhez 
kapcsolódnak, és melyekben 
viszonylag lassan beszélnek.  
 
 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tole-

Beszédkészség: 
Tudjon részt venni a 
nyelvterületen utazás köz-
ben felmerülő helyzetekben 
valamint ismerős, minden-
napi 
témákról való beszélgetés-
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rancia, pl. fogyatékkal élők. 
 

ben felkészülés nélkül. Egy-
szerű, összefüggő fordula-
tokkal képes legyen elmon-
dani élményeit, céljait. Tud-
jon elmondani történetet, 
véleményt. Képes legyen 
röviden indokolni, magyará-
zatot megfogalmazni. 

 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 
bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
 

Olvasásértés: 
Értse meg olyan szövegek 
lényegét, melyek hétköznapi 
témákkal foglalkoznak. Értse 
meg az eseményekről, 
érzelmekről, véleményekről 
szóló írásokat. 

 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai 
képzés, tagozat). 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és 
más országokban. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
 

Írás: 
Tudjon megfogalmazni egy-
szerű, rövid összefüggő szö-
veget ismert, hétköznapi 
témákban. Képes legyen 
beszámolni élményeiről, 
véleményéről. 

A munka világa 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kö-
telességek. 
Önéletrajz, állásinterjú. 
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Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 
 

 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a ke-
rékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
 

 

 

Témakörök a 9/Ny utáni 10. évfolyamra 

Témák 
Fejlesztési feladatok 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
 

Beszédértés: 
Értse meg a köznyelvi 
beszédet, ha az számára 
ismert témáról szól. Legyen 
képes követni az egyszerűbb 
érvelést. Tudjon kiszűrni 
fontosabb információkat 
olyan rádió és tv műsorok-
ban, melyek aktuális esemé-
nyekről 
ill. tanulmányaihoz, 
érdeklődési köréhez 
kapcsolódnak. 
 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttek-
kel. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, 
pl. fogyatékkal élők. 
Konfliktusok és kezelésük. 
 

Beszédkészség: 
Tudjon részt venni a nyelvte-
rületen utazás közben felme-
rülő helyzetekben valamint 
ismerős, mindennapi témák-
ról való beszélgetésben fel-
készülés nélkül. 
Összefüggő fordulatokkal 
képes legyen elmondani 
élményeit, céljait. Tudjon 
elmondani történetet, véle-
ményt. Képes legyen állás-
foglalását indokolni, magya-
rázatot megfogalmazni. 

 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

Olvasásértés: 
Értse meg a jelenkor 
problémáival kapcsolatos 
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bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehe-
tőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
 

szövegek lényegét. Értse meg 
az eseményekről, érzelmek-
ről, véleményekről szóló 
írásokat. 

 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai kép-
zés, tagozat). 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és 
más országokban. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
 

Írás: 
Tudjon világosan megfogal-
mazni egyszerű, összefüggő 
szöveget ismert, hétköznapi 
témákban. Képes legyen 
beszámolni élményeiről, 
véleményéről. 

A munka világa 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, köteles-
ségek. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
 

 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a ke-
rékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszer-
vezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
 

 

 

Témakörök a 9/Ny utáni 11. évfolyamra 

Témák 
Fejlesztési feladatok 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Beszédértés: 
Értsen meg hosszabb elő-
adást, legyen képes követ-
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Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célországokban. 

ni az összetett érvelést. 
Értse meg a rádió és tv 
aktuális eseményiről szóló 
műsorokat, valamint a 
köznyelvet használó játék-
filmek többségét. 
 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, 
pl. fogyatékkal élők. 
Konfliktusok és kezelésük. 
 

Beszédkészség: 
Természetesen és folyéko-
nyan tudjon részt venni 
anyanyelvű beszélőkkel foly-
tatott 
beszélgetésben mindennapi 
témákról felkészülés nélkül. 
Tudja részletesen kifejteni, 
megindokolni, megmagya-
rázni és védeni a vélemé-
nyét, el tud mondani egy 
történetet. 

 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 
bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehető-
ségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Időjárás, éghajlat. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan 
- Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, 
a fenntarthatóságért? 

Olvasásértés: 
Értse meg a jelenkor 
problémáival kapcsolatos 
szövegek lényegét és a ben-
nük lévő információt és érve-
lést. Értse meg az esemé-
nyekről, érzelmekről szóló 
irodalmi prózai szövegeket. 

 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai kép-
zés, tagozat). 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és 
más országokban. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
 

Írás: 
Tudjon világosan, részlete-
sen megfogalmazni össze-
függő szöveget a jelenkor 
problémáival és érdeklődé-
sével kapcsolatos témákban. 
Képes legyen beszámolni 
élményeiről, 
kifejteni véleményét, érvelni 
egy álláspont mellett és el-
len. 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, köteles-
ségek. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálko-
zás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, 
testápolás). 
Életünk és a stressz. 
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Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív 
gyógymódok). 
 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a ke-
rékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezé-
se. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
Turisztikai célpontok. 
 

 

 

Témakörök a 9/Ny utáni 12. évfolyamra 

Témák 
Fejlesztési feladatok 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Beszédértés: 
Értsen meg hosszabb elő-
adást, legyen képes követ-
ni az összetett érvelést. 
Értse meg a rádió és tv 
aktuális eseményiről szóló 
műsorokat, valamint a 
köznyelvet használó játék-
filmeket. 
 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. 
fogyatékkal élők. 
Konfliktusok és kezelésük. 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Beszédkészség: 
Természetesen és folyéko-
nyan tudjon részt venni 
anyanyelvű beszélőkkel foly-
tatott beszélgetésben min-
dennapi témákról felkészü-
lés nélkül. Tudja részletesen 
kifejteni, megindokolni, 
megmagyarázni és védeni a 
véleményét, tudjon hatáso-
san érvelni. 
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Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház be-
mutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetősé-
gek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Növények és állatok a környezetünkben. 
Időjárás, éghajlat. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit 
tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntartha-
tóságért? 

Olvasásértés: 
Értse meg a jelenkor prob-
lémáival kapcsolatos szöve-
gek lényegét és a bennük 
lévő információt és érvelést. 
Értse meg az eseményekről, 
érzelmekről szóló irodalmi 
prózai szövegeket. 

 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 
tagozat). 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és 
más országokban. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Írás: 
Tudjon világosan, részlete-
sen megfogalmazni össze-
függő szöveget a jelenkor 
problémáival és érdeklődé-
sével kapcsolatos témákban. 
Képes legyen beszámolni 
élményeiről, 
kifejteni véleményét, hatáso-
san érvelni egy álláspont 
mellett és ellen. 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelessé-
gek. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógy-
módok). 
Életmód nálunk és más országokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 
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Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerék-
páros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi és más kultúrák. 

 

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a mun-
kában. 

 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései: 

Nyek 9. évfolyam 

 Verbkonjugation (Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur I., Futur II.) 
 Imperativ 
 Passiv 
 Konjunktiv II. 
 Modalverben 
 Deklination des Substantivs 
 Pronimina (Personalpronomina, Possessivpronomina, Reflexivpronomina, 

Indefinitpronomina, Fragepronomina, Relativpronomina) 
 Verneinung 
 Zusammengesetzte Sätze 
 Verben  mit Rektionen 
 Präpositionen 
 Zahlwörter 
 Komparation der Adjektive 
 Adjektivdeklination 
 Nebensätze, zu + Inf. 
 Konjunktionen 

9. évfolyam 

 Wiederholung 
 Rektionen der Adjektive 

10. évfolyam 

 Wiederholung 
 Indirekte Rede 
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11. évfolyam 

 Wiederholung 

12. évfolyam 

 Wiederholung 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

NÉMET 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL INDULÓ 4 ÉVFOLYAMOS NYELVI KÉPZÉS – MÁSODIK IDEGEN 
NYELV 

9. évfolyam: 

Ajánlott témakörök 

Személyes vonatkozások, 
család 

Familie, Vorstellung 

Ember és társadalom Kennenlernen, Einkaufen, Kleidung 

Környezetünk Wohnung, Möbelstücke 

Az iskola Schulleben, Fremdsprachen 

A munka világa  

Életmód Tagesablauf, Essgewohnheiten, Im Restaurant 

Szabadidő, művelődés, 
szórakozás  

Freizeitaktivitäten 

Utazás, turizmus  

Tudomány és technika  

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Konjugation im Präsens: haben, sein, Verben mit Stammvokalveränderung, trenn-
bare Verben 

 Modalverben 
 Imperativ 
 Deklination der Substantive in Nominativ, Akkusativ, Genitiv und Dativ 
 Possessivartikel 
 Definit- und Indefinitartikel 
 Satzbau (neben- und subordinierende Konjunktionen) 
 Satztypen (Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz) 
 Futur 
 Verneinung 
 Präpositionen mit Akkusativ, Dativ und Genitiv 
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9. évfolyam 

Ajánlott témakörök  

Személyes vonat-
kozások, család 

 

Ember és társada-
lom 

Geburtstag feiern 

Környezetünk  

Az iskola Schulleben 

A munka világa Berufe, Schülerjob 

Életmód Tagesprogramm, Beim Arzt, Krankheiten 

Szabadidő, műve-
lődés, szórakozás  

 

Utazás, turizmus Urlaub, Urlaubswünsche, Verkehr, Im Hotel 

Tudomány és 
technika 

 

Aktuális témák  

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Perfekt 
 Genitiv 
 Lokale Präpositionen 
 reflexive Verben 
 Pronominaladverb 
 Komparation 
 Vergleichssätze 
 Modalverb lassen 
 Adjektivdeklination 
 Präteritum 
 Substantivierte Adjektive 
 Passiv 
 Modalverb sollen 

10. évfolyam 

Ajánlott témakörök 

Személyes vonat-
kozások, család 

Familientypen, Familienleben, Hausarbeit 

Ember és társada-
lom 

Mode, Markenklamotten 

Környezetünk Wohntypen, Stadtleben, Landleben, Einkaufsmöglichkeiten 
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Az iskola  

A munka világa Berufswahl 

Életmód Gesunde Lebensweise, Sport 

Szabadidő, műve-
lődés, szórakozás  

 

Utazás, turizmus Schweiz 

Tudomány és 
technika 

 

Aktuális témák  

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Passiv in allen Zeitformen 
 Zustandspassiv 
 Unterordnende Konjunktionen  
 Temporalsatz 
 Zu+Infinitiv Struktur 
 Kausalsatz 
 Relativsatz 
 je... desto Struktur 
 Konjunktiv Präteritum 

11.évfolyam 

Ajánlott témakörök 

Személyes vonat-
kozások, család 

Zukunftspläne 

 

Ember és társada-
lom 

Zusammenleben von Generationen 

Környezetünk Wetter, Jahreszeiten, Umweltschutz, Umweltprobleme 

Az iskola Die eigene Schule, Ideale Schule, Schulsystem 

A munka világa  

Életmód Gesunde Lebensweise, Beim Arzt, Essgewohnheiten, Gesunde Ernäh-
rung 

Szabadidő, műve-
lődés, szórakozás  

Freizeitaktivitäten, Fernsehen, Party organisieren 

 

Utazás, turizmus Urlaubswünsche, Reisevorbereitungen, Verkehr 

Tudomány és  
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technika Technik zu Hause 

Aktuális témák  

Gazdasági és 
pénzügyek 

Rolle vom Geld 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Temporalsatz (nachdem, seitdem, bis, bevor, während, solange, wenn, als) 
 Plusquamperfekt 
 Konjunktiv Plusquamperfekt 
 Geographische Namen 
 Konjunktiv Plusquamperfekt mit Modalverb 
 sollte 
 -los 
 die Apposition 
 Passiv mit Modalverb 
 lässt sich, -bar 
 selber/selbst 
 ohne dass/zu, anstatt dass/zu 
 trennbare und untrennbare Vorsilben 
 haben zu+Infinitiv, sein zu+Infinitiv 
 Partizip I, Partizip II 
 entweder…oder, sowohl…als auch, weder…noch 
 Rektionen der Verben 

12. évfolyam 

Ajánlott témakörök 

Személyes vonat-
kozások, család 

Lebenslauf 

 

Ember és társada-
lom 

Freunde, Familienfeste 

Környezetünk Wetter 

Az iskola  

A munka világa Berufswahl 

Életmód  

Szabadidő, műve-
lődés, szórakozás  

Hobby 

 

Utazás, turizmus  

Tudomány és 
technika 

Computer, Internet 
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Aktuális témák  

Gazdasági és 
pénzügyek 

Einkaufen, Dienstleistungen (Post, Bank), Taschengeld 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Temporalsatz 
 Konjunktiv Plusquamperfekt 
 Apposition 
 Passiv mit Modalverb 
 lässt sich – Struktur 
 Konjunktionen (ohne, anstatt) 
 ternnbare und untrennbare Präfixe 
 haben zu+Infinitiv, sein zu+Infinitiv 
 Partizipialkonstruktionen (Partizip Präsens, Patizip Perfekt) 
 Rektion von Verben 
 Konjunktionspaare 

 

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

NÉMET 

EMELT ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS 11. ÉVFOLYAMON 

11. évfolyam 

Ajánlott témakörök 

Személyes vonat-
kozások, család 

Personalien, Familienleben, Eltern und Kinder, Hausarbeit, Plane für 
die Zukunft 

Ember és társada-
lom 

Feste feiern, Frauen- und Männerrollen, Personenbeschreibung, Klei-
dung, Mode, Einkauf, Dienstleistungen, Post 

Környezetünk Stadtleben, Landleben, Umgebung,  

Az iskola Eigene Schule, Schulfächer, Stundenplan, Schulsystem, Fremdsprachen 
lernen 

A munka világa Berufswahl, Arbeitswelt 

Életmód Tagesablauf 

Szabadidő, műve-
lődés, szórakozás  

Freizeitaktivitäten, Hobbys, Lesen, Fernsehen, Sport, Theater, Kino, 
Museum, kulturelle Ereignisse 

Utazás, turizmus Verkehr, Wegbeschreibung 

Tudomány és 
technika 

 

Aktuális témák  
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Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

 Präteritum 
 Perfekt 
 Modalverben 
 Possessivartikel 
 Die Uhrzeit 
 Reflexive Verben 
 temporal e Präpositionen 
 Adjektivsteigerung 
 Adjektivdeklination 
 Verneinung 
 Wechselpräpositionen 
 Imperativ 
 Konjunktiv II 
 Kausalsatz 
 Indirekte Rede 
 Indirekte Frage 
 Genitiv 
 Finalsatz 
 Futur 
 Vorgangspassiv 
 Relativsatz 
 Personalpronomen und Pronominaladverbien 
 Verben mit Vokalwechsel 
 Höflichkeitsformen mit Modalverben 
 lassen 
 Konditionalsatz 
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IX. A közösségi szolgálattal 
kapcsolatos rendelkezések 

A közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos rendelkezések 

A közösségi szolgálat teljesítését a 2005. évi LXXXVIII. törvény által előírtak szerint 
szervezzük. 

Az iskola feladatai: 

a) közösségi szolgálat szervezése, melyet az iskolában kijelölt pedagógus koordinál, 
akinek feladata az intézmény közvetlen környezetében azoknak a helyszíneknek 
és lehetőségeknek, együttműködő szervezeteknek a feltérképezése, amelyek 
lehetővé teszik a tanulók számára a közösségi szolgálat teljesítését  

b) külső szervezetekkel együttműködési megállapodást köt 

c) 9-12. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint arányosan elosztva 
biztosítani az ötven órás közösségi szolgálat teljesítését három tanévre - amitől 
szülői kérésre lehet eltérni indokolt esetben 

d) a tanuló intézményváltása esetén a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást 
állítson ki arról, hogy az intézményváltásig a tanuló hány órát teljesített. 

Az eljárás rendje a tanévenkénti feladatokat, tevékenységi köröket az éves 
munkatervben határozza meg a nevelőtestület. 

Jelentkezési lap kitöltésével tájékoztatjuk az érintett tanulókat és szülőket a választható 
tevékenységi körökről. 

A tanulókat és szüleiket írásban tájékoztatjuk a közösségi szolgálat megvalósításának 
tervezett helyéről és idejéről, aminek tudomásul vételét ők aláírásukkal igazolják.  

A közösségi szolgálat teljesítéséről három példányban igazolást ad az iskola, amelyből 
egy-egy példány a tanulónál, a fogadó szervezetnél és az intézménynél marad.  

Az osztálynaplóban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi 
szolgálat teljesítését a tanév végén. 

Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi 
szolgálat elvégzése legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadása időpontjáig igazolható. 

X. Mulasztások igazolása 

1. A tanév hosszát, az évközi szüneteket és a központilag szervezett vizsgák idejét 
jogszabály határozza meg, és az iskola helyi rendje egészíti ki. 

2. A szülő indokolt hiányzás esetén legfeljebb 3 napot igazolhat tanévenként. Ennél 
hosszabb távolmaradás igazolása csak a kezelőorvos ellenőrzőbe történő 
bejegyzésével vagy hivatalos dokumentum eredeti példányának bemutatásával 
történhet.  

3. A tanuló szüleinek, gondviselőjének előzetes távolmaradási engedélyt kell kérni az 
osztályfőnöktől, ha a tanuló előreláthatólag 3 napnál többet hiányozni fog, akkor az 
iskola igazgatójától. 

4. A várható távolmaradáshoz tartozó kikérőket – amelyek iktatásra kerülnek – 
függetlenül a távolmaradás időtartamától az osztályfőnöknek kell bemutatni, 
legalább a távolmaradást megelőző napon. 

5. A tanulónak az orvosi (szülői) igazolást az ellenőrző könyvében a hiányzás utáni 
első munkanapon, de legkésőbb 8 munkanapon belül be kell mutatnia az 
osztályfőnökének. Ha a tanuló ezt nem teszi meg, hiányzása igazolatlannak minősül. 
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A tanév utolsó tanítási napját követően az addig nem igazolt hiányzások 
igazolatlannak minősülnek. 

6. Az osztályfőnök a szülőt értesíti a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, 
illetve, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az 
értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 
következményeire. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása a 10 órát 
meghaladja, akkor az iskola igazgatója köteles a tanuló lakhelye szerint illetékes 
jegyzőt értesíteni. 

7. Megszűnik annak a nem tanköteles tanulónak a jogviszonya, aki igazolatlanul 30 
óránál többet mulaszt, és a szülő erről legalább 2 alkalommal írásban értesítést 
kapott. 

8. Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásai elérik a 150 órát, az 
osztályfőnök írásban értesíti e tényről a tanulót és szüleit. Az értesítésben felhívja a 
figyelmet a mulasztott órák következményeire is. Ezt az értesítést a 200. elért óra 
esetén meg kell ismételni. 

9. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen 
a 250 tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát 
meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt 
érdemjeggyel értékelhető, akkor a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a 
nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 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. 

10. 750 után érkező, tehát ugyancsak késő tanulók fegyelmező intézkedésben 
részesülnek (a házirend idevonatkozó részletének felmondása). Az elkéső tanuló 
nem zárható ki a tanóráról. A tanítás kezdetéről rendszeresen késő tanuló a 
következő büntetésben részesül, amelyről a szülőt az osztályfőnök írásban értesíti: 

 az 5. késés után osztályfőnöki figyelmeztetés 
 a 10. után osztályfőnöki intő 
 a 15. után osztályfőnöki rovó 
 a 20. után igazgatói rovó 
 a 25. után nevelőtestületi figyelmeztetés 
 a 30. után fegyelmi eljárás indul ellene, melynek esetleges kimenetele az iskolából 

történő kizárás lehet nem tanköteles tanuló esetén 
11. A tanítási nap folyamán a tanítási órára későn érkező tanulót későnek, a késés 

időtartamának megjelölésével írja be a tanár a naplóba. A késések ideje 
összeadódik és 45 perc késedelmi idő esetén igazolatlan órát kell beírni. A bejáró 
tanulók esetében a közlekedési okok miatti késés igazolható. Az óráról történő 
indokolatlan késés fegyelmi vétség. A tanuló által vállalt egyéb órákról, szakköri 
foglalkozásokról stb. való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. 

12. Ha a tanuló az iskola képviseletében tanulmányi vagy sportversenyen, vagy iskola 
által szervezett foglalkozáson vesz részt, a tanár a távollétet a naplóban jelöli, az 
osztályfőnök igazolja, és hiányzásnak tekinti. 

13. Ha a tanuló közép- vagy felsőfokú, illetve azzal egyenértékű, államilag elismert 
nyelvvizsgán vesz részt, akkor a vizsga napján és az azt megelőző 1 tanítási napon 
hiányozhat tanévenként és nyelvenként két alkalommal. Az országos tanulmányi 
verseny megyei döntője előtt 1 napot, a regionális, országos döntő előtt 2 napot 
vehet igénybe a tanuló felkészülésre. A hiányzást ebben az esetben az osztályfőnök 
igazoltnak tekinti. 
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XI. A hetes kötelességei 

1. A hetes megbízatása hétfőn reggel tanítás előtt kezdődik, és pénteken tanítás után 
ér véget. 

2. A hetes gondoskodik a tanári asztal és a tábla tisztaságáról, krétáról és a terem 
szellőztetéséről. Az óra után a tantermet csak rendezett (pl.: a teremben az utolsó 
óra után székek felrakása) és tiszta állapotban hagyhatják el. 

3. Jelenti az órát megkezdő szaktanárnak az osztály létszámát és a hiányzók 
személyét, az esetleges rongálás tényét. 

4. Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 10 percen belül nem jelenik meg, azt a 
hetesnek jelentenie kell az igazgatóhelyettesnek. 

5. A hetes kötelezettsége elmulasztása esetén – annak súlyosságától függően – az 
osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés súlyosságáról. 

6. A hetesek nevének feltüntetése a megadott internetes felületen történik. 

XII. Tanórán kívüli foglalkozások 

1. A tanuló a tantervi anyagon túlmenően tudományos, technikai, művészeti, szakmai 
érdeklődésének kielégítése, alkotóképessége fejlesztése céljából részt vehet iskolai 
diákkörök létrehozásában és munkájában. A tanuló javasolhatja az e pontban 
említett diákkörök megalapítását is az intézmény vezetőjénél. 

2. A diákkörök október elején kezdik meg működésüket, és a tanév végéig tartanak. A 
diákkörök működéséről év elején az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat.  

3. Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. 
Ennek feltétele, hogy a rendezvény 17 óráig befejeződjön, valamint hogy a 
tanulókra legalább egy pedagógus felügyeljen. Ilyen irányú programok meg-
szervezéséhez legkésőbb a rendezvény előtti 5. munkanapon egyeztetni kell a 
szükséges termeket, felszereléseket. Az iskola igazgatójának engedélyével a 
program 17 óránál később is befejeződhet. 
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XIII. Egyéb rendelkezések 

1. Iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken a tanulók az iskolai ünneplő ruhát viseljék: 
lányok sötét alj, matrózblúz alkalomhoz illő cipő; a fiúk sötét nadrág, fehér ing, 
sötét cipő és – az időjárástól függően – nyakkendő. A diákok ünnepi öltözetének 
része az iskola jelvénye, ezt olyan külső rendezvényeken is viseljék, amelyen az 
iskolát képviselik. 

2. A testnevelésórákon kötelező öltözékről a tanév elején a testnevelő tanárok adnak 
tájékoztatást. 

3. A tanulók a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeinek képviseletére 
diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat 
érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat működését, feladatait, 
jogkörét a hatályos jogszabályok és a diákönkormányzat szervezeti és működési 
szabályzata tartalmazza.  

4. Az iskolai és iskolán kívüli szervezett iskolai rendezvényeken a tanulóknak a 
szervező tanár vagy az osztályfőnök útmutatásai alapján kell részt venniük. 

5. Az iskola rendszeres tájékoztatást nyújt programjairól, a tanév eseményeiről és 
ezek időpontjairól az iskola honlapján, az ellenőrzőkönyvben illetve az iskolarádión 
keresztül. 

6. A szülők elektronikus naplóhoz való hozzáférése egyéni kódok alapján lehetséges, 
melyeket az osztályfőnök juttat el a szülőkhöz. 

7. A tanulók az őket megillető jogokat a beiratkozás napjától gyakorolhatják. 

8. Az intézmény az iskolai foglalkozások keretében a tanulók által készített dolgok 
vagyoni jogát nem ruházza át, így a dolgok készítésében közreműködőket díjazás 
nem illeti meg. 

9. A tanulók nagyobb közösségének a tanulók 50%-a + 1 tanulót kell tekinteni. 
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XIV. Záró rendelkezések 

1. Az elfogadott vagy módosított házirendet nyilvánosságra kell hozni. A házirend 
egy-egy példányát mellékleteivel együtt a diákönkormányzatnak és a szülői 
szervezetnek át kell adni, az iskola könyvtárában és aulájában ki kell függeszteni, 
valamint az iskola honlapján közzé kell tenni úgy, hogy azt bárki szabadon 
megtekinthesse. E feladatokért az iskola igazgatója a felelős. A házirend egy 
példányát az iskola könyvtárában lehet megtekinteni, elektronikus formában pedig 
az iskola honlapján mindenki számára elérhető. E feladat megszervezése az 
intézményvezető feladata. 

2. A házirend módosítására az érdekelt tanulók a diákönkormányzatnál vagy az iskola 
igazgatójánál, a tanulók gondviselői illetve az iskola alkalmazottai az iskola 
igazgatójánál írásban tehetnek javaslatot. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon 
belül a nevelőtestület dönt. 

3. Jelen házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatosan az érdekeltek kérdéssel 
fordulhatnak az intézmény igazgatójához, helyetteséhez, valamint a 
diákönkormányzat vezetőjéhez. 

4. Jelen házirend a jóváhagyást követő 1. munkanaptól hatályos. Jelen házirendet az 
intézmény vezetője hagyja jóvá. 

 

Elfogadta:  ..............................................................................................................  
  a nevelőtestület képviseletében 
2017. június 1. 

Véleményezte:  ..............................................................................................................   
  a szülői szervezet képviseletében 
2017. június 1. 

Véleményezte:  ..............................................................................................................   
  az iskolai diákönkormányzat képviseletében 
2017. június 1. 

Jóváhagyta:   ..............................................................................................................   
  az intézmény vezetője 
2017. június 1. 


