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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.
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.
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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 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
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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 naplóba ceruzával beírja, 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 a 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 (és tizenharmadik) 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 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.
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
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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.
II.
III.
IV.

Osztályfőnöki és szaktanári dicséret
Igazgatói dicséret
Nevelőtestületi dicséret
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 és Kollégium
nevelőtestülete alapította. 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 versenyben legalább megyei 1‐3. helyezést ért el. A díj átadása minden évben a
ballagási ünnepségen történik.
A „Jó tanuló – jó sportoló” cím elnyerője megkapja az erről szóló oklevelet és
könyvjutalmat.
2. Pro Schola – érdemérem
A díjat a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
nevelőtestülete alapította abból a célból, hogy elismerje vele azon végzős tanulók érdemeit,
akik példamutató magatartásukkal, kiemelkedő tanulmányi munkájukkal, 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 Schola – 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.
A fegyelmező intézkedések fokozatai:
I.
II.
III.
IV.

Szaktanári figyelmeztetés
Osztályfőnöki figyelmeztetés
Osztályfőnöki intés
Osztályfőnöki rovó
8

V.
VI.
VII.

Igazgatói rovó
Nevelőtestületi figyelmeztetés
Fegyelmi eljárás indítása a jogszabályoknak megfelelő módon és következményekkel.

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

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
9




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.
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
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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.
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.
60. A tanítási órára mobiltelefont, okostelefont, iPadet, Tabletet (és a hozzáhasonló
technikai eszközöketet) és a hozzá tartozó kiegészítőket a tanóra védelme érdekében
csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, az óra alatt bekapcsolni tilos és táskában
kell tartani. 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, 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, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem‐ vagy magatartásszabályozási 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)
63. A normatív kedvezményre vonatkozó igényt jogszabályban meghatározott
igénylőlapon kell bejelenteni.
64. Az igénylő a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményért jogszabályban meghatározott
módon felel.
65. A kedvezmények iránti igényt az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola
által meghatározott időben és a meghatározott igénylőlap felhasználásával kell
bejelenteni.
66. Az igénybejelentés időpontjáról az iskola az igény bejelentési határidő előtt legalább
tizenöt nappal korábban, írásban köteles értesíteni minden tanulót, kiskorú tanuló
esetén a szülőt. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az
értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával.
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!
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.
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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
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
10. évfolyam:




Életjelenségek, élőlények rendszerezése, vírusok
Prokarióta egysejtűek,eukarióta egysejtűek
Gombák, Többsejtű moszatok, Mohák, Harasztok, Nyitvatermők, Zárvatermők
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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:










Ökológiai rendszerek anyagforgalma és energiaáramlása, táplálkozási hálózat és
szintjei
Ökoszisztéma, Ökológiai egyensúly
Környezet és a tűrőképesség, Környezeti tényezők, Populációk és társulások
A sejt felépítése, működése, sejtosztódás, makromolekulák, szerves vegyületek
Anyagcsere folyamatok (felépítő, lebontó)
Az öröklődés molekuláris alapjai
Genetika alapfogalmai, alaptörvényei, öröklésmenetek néhány példája
Nemhez kötött öröklődés, kapcsolt öröklődés, rekombináció
Mutáció és a mennyiségi jellegek öröklődése

12. 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
Evolúció. Biológiai evolúció. Az ember evolúciója
Természetes szelekció, adaptáció, Fajok kialakulása
Különbözeti vizsga biológia emelt szintű képzés esetén

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
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A növények tápanyagfelvétele, növényi szervek, növények szaporodása,
növényhatározás
Ökológiai rendszerek anyagforgalma és energiaáramlása, táplálkozási hálózat és
szintjei
Ökoszisztéma. Ökológiai egyensúly. Populációk és társulások.
Makromolekulák, szerves vegyületek
A sejt felépítése, működése, információs rendszere, sejtosztódás.
A sejt és határoló, anyagátalakító és energiaátalakító rendszere,
Az anyagcsere folyamatok összefoglaló áttekintése, lebontó folyamatok, felépítő
folyamatok
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:
 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
Anyagcsere folyamatok (felépítő, lebontó)
A sejt felépítése, működése, sejtosztódás
Az ember testfelépítése és működése

12. évfolyam:




Genetika alapfogalmai, alaptörvényei, öröklésmenetek néhány példája
Nemhez kötött öröklődés, kapcsolt öröklődés, rekombináció
Mutáció és a mennyiségi jellegek öröklődése
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Környezet és a tűrőképesség, Környezeti tényezők, Populációk és társulások
Ökológiai rendszerek anyagforgalma és energiaáramlása,táplálkozási hálózat és
szintjei
Természetes szelekció, adaptáció, Fajok kialakulása
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
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,
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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,
ellenállások váltakozó áramú áramkörben, impedancia.

áramforrások

modellezése,

11. osztály
Összetett optikai rendszerek, sugárzásmérő
atomerőművek biztonsága és környezeti hatásai.

eszközök,

radioaktív

sugárzások,
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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
A felszín alatti vizek típusai, gazdasági jelentőségük; Karsztformák és kialakulásuk
A jég és felszínformáló munkája
A talaj fogalma, a leggyakoribb talajtípusok földrajzi elhelyezkedése, pusztulása
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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. 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
A főváros településszerkezete, központi szerepe az ország társadalmi‐gazdasági
életében

4. 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
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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

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
GAZDASÁGI KÖRNYEZETÜNK
TANTÁRGYBÓL
9. ÉVFOLYAM
A vizsga tananyagának felsorolása:
Témakör
Gazdasági alap‐
ismeretek

Piacgazdaság
jellemzői

Tartalom
1. Szükségletek fogalma, csoportosítás
2. Javak fogalma, csoportosítás
3. Termelési tényezők fogalma, csoportosítás, jellemzői
4. Termelés
5. Munkamegosztás
6. Fogyasztás, gazdálkodás
7. Naturál gazdálkodás –árugazdálkodás
8. Piac fogalma, formái, Kereslet – kínálat
9. Nemzetgazdaság tagozódása
10. Gazdasági rendszerek, jelenségek
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Gazdálkodás
szervezeti
keretei
Gazdálkodás
Személyi
Feltételei
Háztartás
Gazdálkodása

Állam szerepe
és feladatai

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Piacgazdaság szereplői – kapcsolati ábrája
Háztartások fogalma
Vállalat fogalma
Államgazdasági feladatai
Külföld fogalma
A háztarás, mint munkavállaló
Munkaszerződés, munkaviszony
Munkavállaló jogai és kötelezettségei
Érdekképviselet
Munkabér
Állami juttatás
Egyéb jövedelemforrás
Fix kiadások, szabad rendelkezésű kiadások
Háztartás, mint fogyasztó
Háztartás, mint megtakarító
Az állam szerepének változása a történelem folyamán
Az állam gazdálkodása
Állami költségvetés felépítése
Államháztartás bevételei, kiadásai, szerepe
Az állam szervezetei
Adó, adóalany, adóalap, adók csoportosítása
Adók összegének meghatározása
Egyéb bevétel jellemzése

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
GAZDASÁGI KÖRNYEZETÜNK
TANTÁRGYBÓL
10. ÉVFOLYAM
A vizsga tananyagának felsorolása:
Témakör
Az üzleti vállal‐
kozás

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vállalkozások
7.
működési kérdé‐ 8.
sei
9.
10.
11.
Vállalkozások
csoportosítása

12.
13.
14.

Tartalom
Vállalkozás fogalma, vállalkozás feltételei
Nonprofit szervezet
Egyszemélyi vállalkozás
Társas vállalkozás
Gazdasági társaság szervezete
Vállalkozások csoportosítása tevékenység, tulajdonforma, tár‐
sasági forma szerint
Vállalkozás külső, belső környezeti elemei
Gazdálkodás folyamata a vállalkozáson belül: Beszerzés, erő‐
források felhasználása, értékesítés
Költségek csoportosítása
Vállalkozás eredménye
Vállalkozás működésének jogi keretei, ajánlat, megrendelés,
szerződés
Szerződések fajtái
Egyéni vállalkozás
Közkereseti társaság
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15.
16.
17.
18.
19.
Vállalkozások
20.
alapítása, meg‐
21.
szűnése
22.
23.
24.
Pénzügyi ismere‐ 25.
tek
26.
27.
28.
Tevékenység
29.
eredményének
30.
számbavétele a 31.
vállalkozás szint‐ 32.
jén
Külgazdasági
33.
kapcsolatok
34.
35.
36.

Betéti társaság
Közös vállalat
Korlátolt felelősségű társaság
Részvénytársaságok ‐ zárt Rt. & nyílt Rt.
Szövetkezet
Vállalkozási terv
Vállalkozási forma kiválasztása
Piaci lehetőségek áttekintése
Egyéni vállalkozás alapítása, megszűnése
Társas vállalkozás alapítása, megszűnése
Közvetlen árucsere – közvetett árucsere
Pénz fejlődése, Modern gazdaság pénze
Pénz funkciói, az ár és jövedelem fogalma
Pénzintézetek, Kétszintű bankrendszer
Bevétel fogalma, és elemzése
Költség fogalma, és elemzése
Beszerzés fogalma, és elemzése
Jövedelmezőség elemzése
Világpiac fogalma
Külkereskedelem fogalma
Export jellemzése
Import jellemzése

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
INFORMÁCIÓKEZELÉS
TANTÁRGYBÓL
9‐10. ÉVFOLYAM
9. ÉVFOLYAM
A vizsga formája
írásbeli (feladatlap)

A vizsga időtarta‐
ma
45 perc

A vizsga értékelése
0‐2 hiba
3 hiba
4 hiba
5 hiba
6‐nál több hiba

5
4
3
2
1

A vizsga tananyagának felsorolása:



Tízujjas vakírás
Egyszerűbb ügyiratok formázása és elkészítése megadott iránymutatás alapján.

10. ÉVFOLYAM
A vizsga tananyagának felsorolása:



Tízujjas vakírás
Ügyiratok formázása és elkészítése megadott iránymutatás alapján. (ajánlatkérő
levél, megrendelő levél, reklamációs levél, kérvény, )
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Irodatechnikai berendezés: írógép, számítógép, telefon, fénymásoló működésének
ismerete
Helyesírási hibák betűnként: 5 pont mínusz.
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:



osztályozó vizsga: feladatlap
javítóvizsga: feladatlap és szóbeli vizsga
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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.

2.

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
Az általános kémiához kapcsolódó kémiai számítások
 Az anyagmennyiség
 A gáztörvények
 Oldatok, elegyek (százalékos összetétel, koncentráció, oldhatóság stb)
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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 halmazszerkezet
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
KÖZGAZDASÁGTAN
TANTÁRGYBÓL
11‐12. ÉVFOLYAM
A vizsga tananyagának felsorolása:
11. évfolyam
Tartalma:
1. Mikroökonómiai alapfogalmak és gazdasági jelenségek definiálása
2. Függvények ábrázolása, alapvető összefüggések ismertetése
3. Számítást igénylő feladatok megoldása
Fogalmak összefüggések:












kereslet, kínálat, piaci egyensúly és egyensúlytalanságok, Marshall –kereszt
hasznosság, teljes haszon, határhaszon, telítettségi pont, hasznossági függvény,
Gossen I. és II. törvénye nominál‐, és reáljövedelem
közömbösségi görbe, költségvetési egyenes
technológiai, gazdasági hatékonyság
gazdasági időtávok, termelési függvény
a termelés költségei, vállalati költségszámítás
tökéletes verseny, oligopólium, monopólium jellemzői
versenyszabályozás, reguláció
piaci kamatláb, reálkamatláb, kamat számítás
externália (pozitív, negatív)

12. évfolyam
Tartalma:
1. Makroökonómiai alapfogalmak és gazdasági jelenségek definiálása
2. Függvények ábrázolása, alapvető összefüggések ismertetése
3. Számítást igénylő feladatok megoldása
Alapfogalmak, összefüggések:










gazdasági szektorok, jövedelem, jövedelemáramlás a szektorok között
gazdasági növekedés mutatói (GDP, NDP,) nominális és reálkibocsátás
fogyasztási függvény,(fogyasztási határhajlandóság) megtakarítási függvény
(megtakarítási határhajlandóság)
beruházási függvény
aggregált kereslet összetevői
transzferek, adók, ezek hatása az aggregált keresletre
munkapiac (munka kereslete és kínálata), munkapiaci függvény. munkanélküliség,
túlfoglalkoztatottság
pénzpiac
(tranzakciós
pénzkereslet,
vagyontartási
pénzkereslet,
jegybank,monetáris politika, nyílt piaci műveletek)
infláció fajtái (kúszó, vágtató, hiperinfláció, ár‐bér spirál)
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költségvetési politika, költségvetési mérleg, expanziós és restrikciós politika
vám, szubvenció, gazdasági ciklus
valuta, deviza, fel és leértékelődés, tőkepiac
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
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vektorok a koordinátasíkon
számolás a pontok koordinátáival szakasz hossza, felezőpont, súlypont)
egyenes egyenlete (normálvektoros)
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
9‐10‐11‐12‐13. ÉVFOLYAM
Az értékelés a technikai végrehajtás minőségén alapul.
9. évfolyam










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








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










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







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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13. 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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AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
ÜZLETI GAZDASÁGTAN
TANTÁRGYBÓL
11‐12. ÉVFOLYAM
A vizsga tananyagának felsorolása:
11. ÉVFOLYAM
Tartalma:
1. Alapvető számviteli, pénzügyi statisztikai, marketing, vállalkozástani alapfogalmak
definiálása
2. Számítási feladatok megoldása, bizonylatok kitöltése
3. Egyszerűbb könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok megoldása
Alapfogalmak:







Termelés, piac, pénz, motiváció Mashlow‐piramis, csoport, konfliktus, primer,
szerkunder információ, Kérdőív készítés alapkövetelményei,
Marketingstratégiák, piacvezetés, piackövetés, meghúzódó stratégia, termék‐
életciklus, védjegy, márka logo, árképzés
Sokaság, ismérv, statisztikai sor, számtani átlag, mértani átlag, négyzetes átlag
Eszközök, források, beruházások, vásárolt készletek, leltár, mérleg, eredmény‐
kimutatás
Vásárolt készletek, Áfa, értékcsökkenés, házipénztár, fizetési módok
Adó, munkabér, jutalom, prémium, előleg

12. ÉVFOLYAM
Tartalma:
1. A vállalkozások feltételeinek rendszerezéséhez, a gazdasági tevékenység
elszámolásához kapcsolódó fogalmak ismertetése és rendszerezése
2. Számítási feladatok megoldása, bizonylatok kitöltése
3. Az eredmény‐kimutatáshoz és beszámoló készítéshez kapcsolódó könyvviteli feladatok
megoldása
Alapfogalmak, összefüggések:









Nagy‐, kiskereskedelmi áruk, göngyölegek
Készletgazdálkodás (Fifo módszer, csúsztatott átlagár módszer, súlyozott átlagár
módszer)
Értékcsökkenési leírás (terv szerinti értékcsökkenés, teljesítményarányos
értékcsökkenés)
Jövedelem‐elszámolás, munkaügyi jogviszony alanyai, társadalombiztosítás,
minimálbér, vállalkozói jogviszony
Költségviselő és költség hely, üzemi költség, költségnemek, állandó ktg, változó ktg,
Hitel, hosszú és rövid lejáratú hitel, hitelek csoportosítása, értékpapír, névérték,
értékpapír‐kibocsátó, értékpapír‐forgató, vételi, eladási árfolyam, osztalék,
futamidő, kötvény, részvény, váltó
Könyvviteli zárás, folyószámla kivonat, leltár, leltározás
Eredmény‐kimutatás, üzleti jelentés
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AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
VISELKEDÉSKULTÚRA
TANTÁRGYBÓL
9. ÉVFOLYAM
A vizsga tananyagának felsorolása:
Tartalma:
1. Alapvető viselkedési alapismeretek, alapfogalmak ismerete.
2. Szituációs és helyzetgyakorlatok magyarázata, az üdvözlés alkalmazandó formái,
viselkedéskulturális elvárások a munkahelyen és a kortárskapcsolatokban.
 Viselkedéskultúra, kézfogás, bemutatkozás, köszönés, érkezés,
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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
FILOZÓFIA
TANTÁRGYBÓL
12. ÉVFOLYAM
A vizsga tananyagának felsorolása:
Antik filozófia




Szókratész: az arkhé és a logosz, az erkölcsi jó
Platón: az állandó megragadása a változó dolgokban, a jó ideája,az ideális állam, a
dialógus mint módszer
Arisztotelész: ideális államformák, az erkölcsi jó, erények, „két szélsőség közötti
közép
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Középkori filozófia



Szent Ágoston: a kereszténység világ‐ és istenfelfogása, hit és tudás, test és lélek
dualizmusa
Aquinói Szent Tamás: Isten létének öt úton történő bizonyítása, skolasztikus
érvelési módszer, skolasztika

Újkori filozófia





Bacon
Descartes
Locke: biztos ismeretelméleti kiindulópont keresése, tapasztalat és értelem,
kételkedés, a „velünk született eszmék „ tana és kritikája
Kant: az ész és az értelem lehetőségei és korlátai túllépés az empirizmus és a
racionalizmus egyoldalúságán

19‐20. századi filozófiák






Schopenhauer
Nietzsche: az individuum és a világ viszonya
Husserl Sartre
Heidegger: az emberi létezés, szabadság, választás, felelősség, szorongás
Comte, Bécsi kör, Wittgenstein: a kijelentések logikai elemzése és igazolhatósága
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
MAGYAR IRODALOM
TANTÁRGYBÓL
9‐10‐11‐12. ÉVFOLYAM

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

Irodalom
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
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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, Shakespeare: Hamlet vagy Romeo és Júlia, 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 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









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.,
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, Csongor és Tünde,
Szózat (memoriter) és még legalább 4 vers), Petőfi Sándor (pályakép, A helység
kalapácsa, Az apostol és még legalább 10 vers)
Arany János (pályakép, Toldi estéje, legalább 3 ballada és legalább 6 lírai alkotás)
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
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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







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

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,
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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






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

42

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
MAGYAR IRODALOM FAKULTÁCIÓ
TANTÁRGYBÓL
11. ÉVFOLYAM
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, Ibükosz 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
természetű poéta, A Magánossághoz, Az ember, a poézis első tárgya
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27. Berzsenyi Dániel költészete, az utókorra gyakorolt hatása ( legalább 4‐5 művének értő
ismerete pl: Búcsúzás Kemenesaljától,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
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
MAGYAR NYELV
TANTÁRGYBÓL
9‐10‐11‐12. ÉVFOLYAM
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
Helyesírás, helyesírásunk alapelvei

10. évfolyam








Kommunikációs ismeretek
A szöveg
A szöveg a kommunikációban
A szövegösszetartó erő
A szövegtípusok
A továbbtanuláshoz és a munka világában szükséges gyakorlati szövegtípusok
A retorika fogalma. Retorika és kommunikáció
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A retorikai szövegek felépítése
A retorikai szövegek elkészítésének lépései
Az érv felépítése. Az érvtípusok
A beszéd megszólaltatása
Anyanyelvünk változatai
Helyesírás

11. évfolyam













Kommunikációs ismeretek
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
Nyelvművelés
Helyesírás

12. évfolyam





Kommunikációs ismeretek
Nyelvtörténet
A szövegszerkesztés tudománya
A nyelvi rendszer és a nyelvhasználat
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
MAGYAR NYELV FAKULTÁCIÓ
TANTÁRGYBÓL
11. ÉVFOLYAM

A vizsga tananyagának felsorolása:
1. A kommunikáció tényezői és funkciói
2. Kommunikációs célok a különféle beszédhelyzetekben
3. A nem nyelvi kommunikáció
4. Hangtan ( hangtörvények)
5. Szóalaktan
6. Szófajok rendszere
7. Mondattani ismeretek‐mondatrészek fogalma, fajtái, felismerése
8. A szöveg fogalma, jellemzői, rendszerezése
9. A szöveg szerkezeti sajátosságai
10. A szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek
11. A szövegértelem összetevői (pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje)
12. Szövegtípusok (elbeszélő, leíró, érvelő)‐ nyelvhasználati színterek szerint
13. Szövegműfajok
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14. Szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok
15. A szövegalkotás lépései
16. Érvelési technikák
17. Hivatalos szövegtípusok szerkezeti felépítése, jellemzőik (pl:kérvény, önéletrajz,
motivációs levél)
18. Helyesírási alapelveink felismerése, használata
19. Helyesírásunk szabályszerűségei
20. Stílusrétegek és jellemzőik
21. Stílusérték, stílusárnyalat fogalma, szerepe
22. A szókincs stilisztikai jellegzetességei ( szóképek, alakzatok)
23. Hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése
24. A jelentés és a nyelvi‐ grammatikai funkció összefüggése
25. Metaforikus kifejezések szerkezete, jellemzői, típusai és használati köre
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
MÉDIA
TANTÁRGYBÓL
12. ÉVFOLYAM
A vizsga tananyagának felsorolása:
A mozi kezdetei
A mozgókép formanyelve, a látvány mozgóképi megszervezésének alapjai
A montázs
Film és valóság szerepe ( dokumentumfilm, szappanopera, játékfilm, show)
A sztár szerepe a tömegkultúrában
Befogadás‐elméletek
Sztereotípiák, lokális és globális média
Korstílusok a film történetéből: német expresszionizmus, francia és cseh
újhullám
A magyar film: Szabó István, Fábry Zoltán
A média szabályozása, etikai környezete
A tömegkommunikáció műfajai
Vetélkedőelemzés
Híradóelemzések, sajtóműfajok
Újságelemzések
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
MOZGÓKÉP‐ÉS MÉDIAISMERET EMELT
TANTÁRGYBÓL
9. ÉVFOLYAM
A média kifejezőeszközei, A technikai úton rögzített kép és hang, mint a mozgóképi
ábrázolás anyaga:
Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, valóság, utalás.
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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,
médiaintézmények és közönségek:

használata,

A

médiakommunikáció

szereplői,

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.
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.
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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.
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

AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
MOZGÓKÉP‐ÉS MÉDIAISMERET EMELT
TANTÁRGYBÓL
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
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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
MŰVÉSZETTÖRTÉNET
TANTÁRGYBÓL
Szóbeli feladat:




képek alapján a tanulónak fel kell ismerni az adott korstílusra, vagy stíluskorszakra
jellemző műalkotásokat
a műalkotásokat el kell tudni helyeznie az adott korszakban
egy‐egy műalkotás jellegzetességeit is be kell mutatni, műelemzés formájában

Írásbeli feladat:



egy tesztfeladat sor megírásából áll, amely tartalmazza az adott korszakokra
jellemző alapismereteket, korstílusok, műalkotások, technikák ismeretét
A továbbhaladás feltétele a NAT minimumkövetelményeinek való megfelelés.

A vizsga tananyagának felsorolása:
I. félév


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:
( A műtárgylista az érettségi képjegyzék figyelembe vételével megállapított)
ŐSKOR
1. Stonehenge, bronzkor
2. Willendorfi Vénusz, felső paleolitikum, Kr. e. 30 000 k. (Bécs, Naturhistorisches
Museum)
3. Szegvár‐Tűzkövesi „Sarlós isten”, újkőkor ‐ Tiszai kultúra, (Szentes, Koszta József
Múzeum)
4. Őskori barlangfestmények (lascaux‐i, altamirai), felső paleolitikum Kr. e. 15 000 k.
ÓKORI EGYIPTOM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gizai piramisegyüttes ‐ kül. Kheopsz fáraó piramisa, óbirodalom, Kr. e. 2600‐2500 k.
Ámon‐Ré‐templom, középbirodalom, Kr. e. XVI‐XII. sz. Karnak
II. Ramszesz sziklatemploma, újbirodalom, Kr. e. 1300 k. Abu‐Szimbel
Írnok (festett mészkő), óbirodalom, Kr. e. III. ée. (Párizs, Louvre)
Falusi bíró, óbirodalom, Kr. e. III. ée. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
Nofretete fejszobra, Kr. e. 1360 k. (Berlin, Staatliche Museen ‐ Charlottenburg)
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7. Halastó, thébai sír (falfestmény), Kr. e. 1400 k. (London, British Museum)
8. „Fáraó vadászaton”, thébai (falfestmény), Kr. e. XIV. sz. (London, British Museum)
9. Tutenchamon arany halotti maszkja, Kr. e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
10. Bútorok Tutenchamon sírleletéből , Kr. e. XIV. sz. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)
ÓKORI MEZOPOTÁMIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

ÓKORI GÖRÖGORSZÁG, ÉGEI MŰVÉSZET
1. Knósszoszi palota, Kr. e. XVI. sz. Kréta
2. Mükénei fellegvár (kül.: Oroszlános kapu), Kr. e XIV‐XIII. sz.
3. Parthenon ‐ Pheidiasz, Kr. e. V. sz. Athén
4. Egy görög színház (pl. delphoi vagy epidauroszi színház)
5. Athéni akropolisz, Kr. e. 447‐434. ‐ kül. Niké‐templom, Erechteion
6. Kurosz‐szobor Athénból, Kr. e. 600 k. (New York, Metropolitan Museum)
7. Mürón: Diszkoszvető, Kr. e. 450 k. (Róma, Museo Vaticano)
8. Polükleitosz: Lándzsavivő, Kr. e. 450‐440 k. (Nápoly, Museo Nazionale)
9. Delphoi kocsihajtó, Kr. e. 470 k. (Delphi Múzeum)
10. Szamothrakéi Niké, Kr. e. 200 k. (Párizs, Louvre)
11. (Rodoszi Athanadórosz, Agészandrosz és Polüdórosz): Laokoón Kr. e. II. sz. (Róma,
Museo Vaticano)
12. Egy feketealakos vázakép (pl. Dionüszosz és bacchánsnők ábrázolással, Párizs,
Bibliothčque Nationale)
13. Egy vörösalakos vázakép (pl. Orvietói kehelykratér Héraklész és társai, Párizs, Louvre)
ETRUSZK, RÓMAI
1. Etruszk sírszarkofág házaspár portréjával, Kr. e. 625. (Róma, Museo Nazionale, Villa
Giulia)
2. Colosseum, 70‐90. Róma
3. Pantheon, 118‐128 k. Róma
4. „Vesta‐templom”, I. sz. Róma
5. Római vízvezeték (pl. Segovia, Nimes)
6. Forum Romanum rekonstrukció
7. Traianus oszlopa, 110 k. Róma
8. Constantinus diadalíve, 312‐315 k. Róma
9. Augustus szobra, I. sz. Róma
10. Marcus Aurelius bronz lovasszobra, 170 k. (Róma, Museo Capitolino)
11. Egy római portrészobor (pl. Caligula, Brutus, Vespasianus, Constantinus)
12. A Misztérium villa falfestmény (egy részlete), Kr. e. I. sz. 2/3.
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13. Pannonia provincia emlékei (Aquincum, Valcum, Savaria Isis szentély)
KORAKERESZTÉNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

EURÓPÁN KÍVÜLI KULTÚRÁK
1. Húsvét‐szigeti kőszobrok (Polinézia)
2. Bábfigura (Wayang ‐ Indonéziából) (NM)
3. Nazca vonalak”, Kr. e. 200‐Kr. u. 350. (Peru)
4. Machu Picchu, XVI. sz. (Peru)
5. A Nap piramisa, IV‐IX. sz. (Teotihuacan)
6. Nagy Jaguár‐templom (maja), 300‐900. (Tikál)
7. Halotti maszk IV‐V. sz. (Teotihuacan, Párizs, Musée de l’Homme)
8. A Nap Köve (azték naptár) XV. sz. (Mexico City, Nemzeti Antropológiai Múzeum)
9. Totemoszlop Északnyugat‐Amerikából (Drezda, Museum für Völkerkunde)
10. Cordobai nagymecset (IX‐X. sz.)
11. Kászim pasa dzsámija (1543‐1546. Pécs)
12. Királyfürdő (1566‐1587. Buda)
II. félév


Ismeretanyag az első félév anyaga és a következők

NÉPVÁNDORLÁS KORA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

BIZÁNC
1.
2.
3.
4.
5.

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

ROMÁN
1. Maria Laach, bencés templom, XI‐XIII. sz. (Koblenz mellett)
2. 78. Pisai dóm, XI‐XIII. sz.
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3. Pontigny‐i ciszterci templom, 1140‐1170.
4. Bencés apátsági templom, XIII. sz. Ják
5. Ciszterci templom, XIII. sz. eleje, Bélapátfalva
6. Csempeszkopácsi plébániatemplom, XIII. sz. 2/2
7. Szent István szarkofágja, XI. sz. (Székesfehérvár, István Király Múzeum)
8. Háromkirályok dombormű, XII. sz. a pisai dóm bronzkapujáról
9. Maiestas Domini, 1123 k. Clemente apszisából (Barcelona, Katalán Múzeum)
10. Koronázási palást, XI. sz. (MNM)
11. Bayeux‐i kárpit, 1080 k. (Bayeux, Bibliothéque Municipale)
12. Magyar Szent Korona, XI‐XIII. sz. (Parlament, Budapest)
13. Királyfej Kalocsáról, XIII. sz. (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria = MNG)
14. Winchesteri biblia (H‐iniciálé), 1150‐1160. (Winchester, Cathedral Library)
GÓTIKA
1. Párizsi Notre Dame, 1163‐1250.
2. Amiens‐i székesegyház, 1236‐(1389)
3. Chartres‐i székesegyház, 1194‐1220.
4. Cambridge‐i King’s College Chapel 1446‐1515.
5. Szent Vitus székesegyház, XIV. sz. Prága
6. Nyírbátori (ma) református templom, XV. sz. vége
7. Veleméri templom, XIV. sz.
8. Vajdahunyad vár, XV. sz. Vajdahunyad
9. Utolsó ítélet, XV. sz. 1/2. Kassa, Szent Erzsébet‐templom északi kapuzata
10. Uta és Ekkehard szobra, 1250. Naumburg, dóm
11. Kolozsvári Márton és György: Szent György, bronz, 1373. (Prága, Národni Galeri)
12. Chartres‐i katedrális üvegablakai (pl. Mária halála), XIII. sz.
13. Cimabue: Trónoló Madonna, XIII. sz. vége (Firenze, Uffizi)
14. Giotto: Szent Ferenc élete, freskósorozat, XIII. sz. vége (Assisi, San Francesco)
15. M. S. Mester: Selmecbányai oltárképei, 1508. kül. Mária és Erzsébet találkozása (MNG)
16. Lőcsei Pál: Lőcsei Szent Jakab‐templom főoltára, 1508‐1517.
17. Limbourg fivérek: Május, Berry herceg hóráskönyvéből, 1410 k. (Chantilly, Musée
Condée)
18. Magyar Anjou Legendárium, XIV. sz. 1/2 (Róma, Museo Vaticano; New York, Morgan
Library; Szentpétervár, Ermitázs)
19. Szent László fejereklyetartó, 1425 e. (Győr, Székesegyház)
RENESZÁNSZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Santa Maria del Fiore, 1296‐1436. Firenze
Donato) Bramante: Tempietto 1502‐1505 k. Róma (San Pietro in Montorio kolostor)
(Andrea) Palladio: Villa Rotonda, 1550 u. Vicenza mellett
Vaszilij Blazsennij székesegyház, XVI. sz. Moszkva
Budai vár és királyi palota, XIV‐XVI. sz. és XVIII. sz., XIX‐XX. sz.
Visegrádi királyi palota, XIV‐XV. sz.
Bakócz‐kápolna, 1506‐1507. Esztergom
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8. Sárospataki vár, XVI‐XVII. sz.
9. (Lorenzo) Ghiberti: A firenzei Battistero bronzkapuja (Porta del Paradiso), 1430‐as é.
10. Donatello: Gattamelata lovasszobra, bronz, 1447‐1453 k. (Padova)
11. (Andrea del) Verocchio: Colleoni zsoldosvezér lovasszobra, 1480‐as é. (Velence)
12. Michelangelo (Buonarotti): Pieta, márvány, 1498. (Róma, San Pietro)
13. Michelangelo (Buonarotti): Dávid, 1504. (Firenze, Accademia)
14. Donatello: Dávid, 1430‐1435. (Firenze, Museo Nazionale)
15. Massaccio: Szentháromság, freskó, 1427 k. (Firenze, Santa Maria Novella)
16. Fra Angelico: Krisztus levétele a keresztről, 1437‐1440. (Firenze, Museo San Marco)
17. Piero della Francesca: Krisztus ostorozása, 1470 k. (Urbino, Palazzo Ducale)
18. (Sandro) Botticelli: Vénusz születése, 1485 k. (Firenze, Uffizi)
19. (Carlo) Crivelli: Angyali üdvözlet, 1486. (London, National Gallery)
20. (Andrea) Mantegna: Pieta, 1506. (Milánó, Brera)
21. Leonardo (da Vinci): Utolsó vacsora, 1495‐1497. (Milánó, Santa Maria delle Grazie
kolostor refektóriuma)
22. Leonardo (da Vinci): Szent Anna harmadmagával, 1498. (London, National Gallery)
23. Leonardo (da Vinci): Mona Lisa, 1503‐1505. (Párizs, Louvre)
24. Raffaello (Santi): Esterházy Madonna, 1507‐1508. (Budapest, Szépművészeti Múzeum
= SZM)
25. Raffaello (Santi): Athéni iskola, freskó, 1509‐1510. (Vatikán, Stanza della Segnatura)
26. Michelangelo (Buonarroti): Utolsó ítélet, freskó, 1537‐1541. Vatikán, (Capella Sistina)
27. Giorgione: A Vihar, 1506 k. (Velence, Accademia)
28. Tiziano (Vecellio): Urbinói Vénusz, 1538. (Firenze, Uffizi)
29. (Jan) Van Eyck: Arnolfini házaspár, 1433. (London, National Gallery)
30. (Hieronymus) Bosch: Szénásszekér, 1480‐1485. (Madrid, Prado)
31. (Albrecht) Dürer: Önarckép, 1498. (Madrid, Prado)
32. (Albrecht) Dürer: Melankólia, rézmetszet, 1514. (Berlin, Staatliche Museen)
33. (Mathias) Grünewald: Keresztrefeszítés az isenheimi oltárról, 1515. (Colmar,
Múzeum)
34. ifj. (Hans) Holbein: (Jean de Dinteville és Georges de Selve) francia követek képmása,
1533. (London, National Gallery)
35. 168. Id. (Pieter) Bruegel: Parasztlakodalom, 1567. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)
36. El Greco: Krisztus az olajfák hegyén, 1579 u. (SZM)
BAROKK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Giacomo della Porta: Il Gesú homlokzata, XVI. sz. vége Róma
(Lorenzo) Bernini: Szent Péter tér, 1656‐tól Róma
(Jules Hardouin)‐Mansart: A Versailles‐i palota, 1678 u.
Melki bencés apátság, 1702‐től
Drezdai Zwinger, 1711‐1722.
Győri karmelita templom, 1721‐1729.
Esterházy‐kastély, XVIII. sz. Fertőd
Fellner Jakab: Líceum 1764. Eger
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9. (Lorenzo) Bernini: Szent Teréz extázisa, márvány, 1647‐1652. (Róma, S. Maria della
Vittoria)
10. (Georg Raphael) Donner: Szent Márton és a koldus, 1735. (Pozsony, Szt. Márton
plébániatemplom főoltára)
11. (Pieter Pauwel) Rubens: Amazonok harca, 1618. (München, Alte Pinakothek)
12. Rembrandt (Harmensz van Rijn): A lövészegylet kivonulása (Éjjeli őrjárat), 1642.
(Amsterdam, Rijksmuseum)
13. (Diego) Velazquez: Udvarhölgyek, 1656‐1657. (Madrid, Prado)
14. Vermeer van Delft: Festő és modellje, 1665‐1670. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)
15. (Michelangelo da) Caravaggio: Szent Pál megtérése, 1660 k. (Róma, S. Maria del
Popolo)
16. (Georges de) La Tour: A születés, XVII. sz. 1/2. (Rennes, Musée de Beaux Arts)
17. (Andrea) Pozzo: Szent Ignác megdicsőülése, 1691‐1694. Róma, San Ignazio
mennyezetfreskója
18. Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc, 1712. (MNG)
19. (Giovanni Battista) Tiepolo: Freskó a würtzburgi érseki palotából, 1753.
20. (Franz Anton) Maulbertsch: A pásztorok imádása, 1758. (Sümeg, r. k.
plébániatemplom)
KLASSZICIZMUS
1.
2.
3.
4.
5.

British Museum, 1823‐1844. London
Péchy Mihály: Nagytemplom 1805‐1821. Debrecen
Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, 1837‐1847. Budapest
Hild József: Főszékesegyház, 1839‐1856. Esztergom
(Antonio) Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke, 1789‐1805. (Bécs,
Augustinerkirche)
6. Ferenczy István: A szépmesterségek kezdetei (Pásztorlányka), 1820‐1822. (MNG)
7. (Jacques‐Louis) David: A Horatiusok esküje, 1784. (Párizs, Louvre)
8. (Jean Auguste‐Dominique) Ingres: A nagy odaliszk, 1814. (Párizs, Louvre)
9. Id. Markó Károly: Visegrád, 1828. (MNG)
10. Copf stílusú bútorok (pl. kétajtós szekrény 1790 k. vagy felnyitható öltözőasztal XVIII.
sz. vége, Budapest, Iparművészeti Múzeum)
ROMANTIKA, REALIZMUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parlament, 1840‐1865. London
Kristálypalota 1851. ‐ Londoni világkiállítás fotója
(Alexander) Eiffel: Eiffel‐torony, 1889. Párizs
Feszl Frigyes: Vigadó, 1859‐1865. Budapest
Ybl Miklós: Operaház, 1875‐1884. Budapest
Steindl Imre: Országház, 1885‐1894. Budapest
A budavári Nagyboldogasszony plébániatemplom (Mátyás‐templom), XIII‐XV. sz. ‐
1874‐1896. Schulek Frigyes ‐ restaurálás
8. (Francois) Rude: Marseillaise, 1836. Párizs
9. Izsó Miklós: Táncoló paraszt, terrakotta, 1870. (MNG)
10. (Fancisco) Goya: 1808. május 3. 1814. (Madrid, Prado)
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11. (Caspar David) Friedrich: Vándor a ködtenger felett, 1818 k. (Hamburg, Kunsthalle)
12. (Théodore) Gérciault: A Medúza tutaja, 1818‐1819. (Párizs, Louvre)
13. (William) Blake: A teremtő, 1826. (Manchester, Whiteworth Gallery)
14. (Eugčne) Delacroix: A szabadság vezeti a népet, 1831. (Párizs, Louvre)
15. (William) Turner: Gőzhajó a hóviharban, 1842. (London, Tate Gallery)
16. (Pavel Andrejevics) Fedotov: Leánykérőben, 1848. (Moszkva, Tretyakovszkaja
Galerija)
17. (Gustave) Courbet: Bonjour Monsieur Courbet, 1854. (Montpellier, Musée Fabre)
18. (Jean‐François) Millet: Kalászszedők, 1857. (Párizs, Louvre)
19. (Ilja) Repin: Hajóvontatók a Volgán, 1873. (Szentpétervár, Russzkij Muzej)
20. Borsos József: Nemzetőr, 1848. (MNG)
21. Madarász Viktor: Hunyadi László siratása, 1859. (MNG)
22. Székely Bertalan: Egri nők, 1867. (MNG)
23. Munkácsy Mihály: Tépéscsinálók, 1871. (MNG)
24. Szinyei Merse Pál: Majális, 1873. (MNG)
25. Barabás Miklós: Bittó Istvánné, 1874. (MNG)
26. Paál László: Út a fontenebleau‐i erdőben, 1876. (MNG)
27. Zichy Mihály: Illusztráció a „Hídavatás”‐hoz, 1877 u. (MNG)
28. Benczúr Gyula: Buda visszafoglalása, 1896. (MNG)
29. Lotz Károly: A zene apoteózisa, 1883‐1884. (Budapest, Operaház mennyezetképe)
IMPRESSZIONIZMUS, POSZTIMPRESSZIONIZMUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Edouard) Manet: Reggeli a szabadban, 1863. (Párizs, Louvre)
(241. (Claude) Monet: A felkelő nap impressziója, 1872. (Párizs, Louvre)
(Edgar) Degas: Balettiskola, 1874. (Párizs, Louvre)
(Auguste) Renoir: A Moulin de la Galette, 1876. (New York, J. H. Whitney Gyűjtemény)
(Georges) Seurat: Vasárnap délután, 1884‐1886.
(Paul) Cézanne: Mont‐Sainte‐Victoire, 1885‐1887. (London, Courtauld Institute)
(Paul) Cézanne: Csendélet korsóval és gyümölcsökkel, 1887‐1895. (Oslo,
Nationalgalerie)
8. (Vincent) van Gogh: Önarckép, 1890. (Párizs, Jeu de Paume)
9. (Vincent) van Gogh: Út ciprusokkal (Országút éjjel), 1890. (Otterlo, Kröller‐Müller
Gyűtemény)
10. 2 (Paul) Gauguin: Mi újság? (Tahiti nők) 1892. (Drezda, Gemaldegalerie Neue Meister)

EKLEKTIKA, SZECESSZIÓ, SZIMBOLIZMUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(William) Morris‐(Philip) Webb: Vörös ház, 1859. London
(Antonio) Gaudi: Sagrada Familia, 1884‐től Barcelona
(Joseph‐Maria) Olbrich: A bécsi szecesszió épülete, 1898‐1899. Bécs
Lechner Ödön: Postatakarékpénztár, 1899‐1902. Budapest
Schikedanz Albert: Szépművészeti Múzeum, 1899‐1906. Budapest
Kós Károly‐Zrumecky Dezső: Madárház, 1908‐1909. Budapesti Állatkert
(Auguste) Rodin: A csók, 1894. Párizs, Rodin Múzeum
Fadrusz János: Mátyás király emlékmű, 1895‐1902. Kolozsvár
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9. Mednyánszky László: Csavargófej, 1908‐1910. (MNG)
10. (Henri de) Toulouse‐Lautrec: Jane Avril (litográfia), 1893. (Albi, Musée d’Albi)
11. (Gustav) Klimt: Judith, 1901. (Bécs, Österreichische Galerie)
12. (Edvard) Munch: Sikoly, 1893.
13. (Amadeo) Modigliani: Leányfej (Jeanne Hébuterne arcképe szemből), 1918. (Bern,
mgt.)
14. Rippl‐Rónai József: Kalitkás nő, 1892. (MNG)
15. Ferenczy Károly: Madárdal, 1893. (MNG)
16. Gulácsy Lajos: A varázsló kertje, 1904. (MNG)
17. Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban, 1907. (MNG)
18. Csontváry Kosztka Tivadar: Taormina, (MNG)
19. Csók István: A keresztapa reggelije, 1932. (MNG)
20. Rippl‐Rónai József‐Róth Miksa: Az Ernst Múzeum üvegablaka, 1912. Budapest
21. Thonet bútorok, 1851‐től (pl. Thonet hajlított hintaszéktípusa 1860 vagy Thonet kerek
ülésű standard széke, 1859. évi típus)
22. A pécsi Zsolnay gyár egy tárgya a századfordulóró
XX. SZÁZAD ELSŐ FELE
1. Louis) Sullivan: Carson, Pirie és Scott áruház, 1899‐1904. Chichago
2. (Walter) Gropius: A Bauhaus központi épülete, 1925‐1926. Dessau
3. (Frank Lloyd) Wright: Vízesésház, 1936. Bear Run (Pennsylvania)
4. Hajós Alfréd: Margitszigeti Sportuszoda, 1930. Budapest
5. (Maurice de) Vlaminck: A vörös fák, 1906. (Párizs, Musée National d’Art Moderne)
6. (Henri) Matisse: A vörös desszert, 1908. (Szentpétervár, Ermitázs)
7. (Pablo) Picasso: Az avignoni kisasszonyok, 1907. (New York, Museum of Modern Art)
8. (Pablo) Picasso: Guernica, 1937. (Barcelona)
9. (Georges) Braque: A portugál nő, 1911. (Basel, Kunstmuseum)
10. (Jean) Gris: Kávéházi csomag, kollázs, 1914. (Ulm, Museum)
11. (Marcel) Duchamp: Lépcsőn lemenő akt, 1912. (Philadelphia, Museum of Modern Art)
12. (Marcel) Duchamp: Forrás, 1917. (elveszett)
13. (Franz) Marc: A kék ló, 1911. (München, Lenbachhaus)
14. (Vaszilij) Kandinszkij: Sárga, piros, kék, 1925. (Párizs, Nina Kandinszkij Gyűjtemény)
15. (Paul) Klee: Őszi hely, akvarell, 1921. (magántulajdon)
16. (Kazimir) Malevics: Vörös négyzet, 1914. (Szentpétervár, Russzkij Muzej)
17. (Piet) Mondrian: Kompozíció: Szürke struktúra színes síkokkal, 1918. (Zürich, Max Bill
Gyűjtemény)
18. (Marc) Chagall: Az én kis falum, 1911. (New York, Museum of Modern Art)
19. (René) Magritte: A szóhasználat I. Ez nem pipa, 1928‐1929. (New York, mggy.)
20. (Salvador) Dali: A polgárháború előérzete, 1936. (Philadelphia Museum of Art)
21. Nemes Lampérth József: Háttal álló női akt, 1916. (Budapest, MNG)
22. Kassák Lajos: Képarchitektúra, fametszet, 1922. (Pécs, Janus Pannonius Múzeum)
23. Moholy‐Nagy László: Fényrekvizítum, 1922‐1930. (Eindhoven, Stedelijk van Abbe
Museum)
24. Szőnyi István: Zebegényi temetés, 1928. (Zebegény, Szőnyi Múzeum)
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

Bernáth Aurél: Tél, 1929. (mgt.)
Derkovits Gyula: Viharban, 1931. (mgt.)
Medgyessy Ferenc: Anya, 1932. (MNG)
Vajda Lajos: Ezüst gnóm, 1940. (MNG)
Egry József: Napfelkelte, 1940. (MNG)
Bauhaus‐ban tervezett tárgy (pl. Brauer Marcel: „funkcionalista” szék 1922 vagy
csőszék 1926

A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELE
1. Le Corbusier: Ronchamp‐i kápolna, 1955.
2. (Frank Lloyd) Wright: Guggenheim Múzeum, 1946‐1958. New York
3. (Tange) Kenzo: Olimpiai csarnokok, 1964. Tokio
4. (Renzo Piano ‐ Richard Rogers): Pompidou központ, 1971‐1977. Párizs
5. (Friedrich) Hundertwasser: Bécsi (Löwengassei) lakóház, 1980‐1982. Bécs
6. Makovecz Imre: A Művelődés Háza, 1976‐1982. Sárospatak
7. (Henry) Moore: Kétrészes fekvő alak (bronz), 1959. (művész tulajdona)
8. (Joan) Miro: A hold fala, kerámia, 1960. (Párizs, UNESCO Palota kertje)
9. Somogyi József: Martinász, 1953. (Dunaújváros)
10. Borsos Miklós: Madár tojással, 1968.
11. Jovánovics György: Részlet a nagy Gilles‐ből, 1967‐1968. (mgt.)
12. (Jackson) Pollock: No 14. 1948. (Westport, Connecticut, mggy.)
13. (Francis) Bacon: Tanulmány Velázquez után: X. Ince pápa. 1953. (New York, mgt.)
14. (Andy) Warhol: Elvis, 1964. (Toronto, Art Gallery of Ontario)
15. Kepes György: Programozott fényjátékterv a bostoni kikötő számára, 1965‐1967
16. (Victor) Vasarely egy op‐art műve
17. (Frank) Stella: Lake City, 1960‐1961. (Düsseldorf, Kunstmuseum)
18. (Joseph) Kosuth: Egy és három szék, 1965.
19. (Joseph) Beuys: Főáram, 1967. Darmsadt (akció fotódokumentáció)
20. Szentjóby Tamás: Hülő víz, 1965. (mggy.)
21. Keserü Ilona: Forma, 1969. (mgt.)
22. Kondor Béla: Rajz, 1969. (Győr, Kolozsváry gyűjtemény)
23. Lakner László: Mosoly, 1969. (Budapest, Kiscelli Múzeum)
24. Pauer Gyula: Pszeudo, 1970. (mgt.)
25. Christo: Völgyzáró függöny, 1970‐1972. (Colorado)
26. Haraszty István: Kalitka, 1973. (Székesfehérvár, István Király Múzeum)
27. (Claes) Oldenburg: Ruhacsíptető, acél, 1974. (USA, mggy.)
28. Erdély Miklós: Hűség, 1979.
29. Ujházi Péter: Cirkusz, 1980. (Budapest, Ludwig)
30. Bak Imre: Ismert történet II., 1984. vagy Tao 1993. (Budapest, Ludwig)
31. Bukta Imre: Hajnali szabad permetezés, 1985. (Budapest, Ludwig)
32. ef. Zámbó István: Új magyar népművészet II. 1987. (Budapest, Ludwig)
33. Mauer Dóra: Hommage ŕ Joseph Hoffmann, 1990. (Budapest, Ludwig)
34. (Barbara) Kruger: A tested csatatér, 1989.
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35. Fehér László: Kútbanéző, 1989. (Budapest, Ludwig)
36. (Rebecca) Horn: Concert for Anarchy, 1994 e.
37. Németh Ilona: Elementáris objekt, 1996.
38. Gerber Pál: Te egy kiválasztott vagy, 1996.
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
TANTÁRGYBÓL
9‐10. ÉVFOLYAM
A vizsga tananyagának felsorolása:
1. félév






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);

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).

1. félév


A vizuális nyelvi alapelemek ismerete, azok helyes alkalmazása. A tanult ábrázolási
módok önállóalkalmazása.
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A színelméleti alapok alkalmazása az önálló grafikai lapok tervezésekor, a
nonfiguratív festői feladatokmegoldásánál.
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



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

1.félév





Rajzi feladatok:



készítsen prezentációs anyagotmegadott témákban gyűjtött képanyagból, találja
meg a kép és a szöveg összhangját
térábrázolási feladat, külső v. belső tér látvány szerinti értelmezése rajz, színes rajz
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
TÖRTÉNELEM
TANTÁRGYBÓL
9‐10‐11‐12. ÉVFOLYAM

A vizsga tananyagának felsorolása:
9. évfolyam
Vallás és kultúra az ókori Keleten
Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása
a többistenhit jellemző vonásai a tanultak közül sumer, egyiptomi, kínai. Az egyistenhit
jellemzői
Mezopotámia: agyagtábla, ékírás, toronytemplom
Egyiptom: piramisok, hieroglifa
Fönícia: hangjelölő betűírás
India: Buddha
Kína: Nagy fal, cseréphadsereg
A demokrácia kialakulása Athénban
Az athéni demokrácia intézményei
a kleiszthenészi alkotmány lényege‐területi elv, az athéni társadalom és a politikai jogok,
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a legfontosabb politikai intézmények pl. népgyűlés, ötszázak tanácsa, sztratégosz,
cserépszavazás
A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása
A hódító háborúk társadalmi és politikai következményei a köztársaság korában
a hódítások gazdasági, társadalmi hatása
reformkísérletek‐Gracchusok
a hadsereg reformja‐Marius
polgárháború és rabszolgafelkelések
Caesar diktatúrája
Az antik hitvilág, művészet, tudomány
A görög hitvilág néhány jellemző vonása, a legfontosabb istenek nevének ismerete
A klasszikus kor és a hellenizmus kimagasló kulturális emlékei
A római építészet jelentős alkotásainak azonosítása
A római városépítés jellegzetességei és emlékei Pannóniában
A görög hitvilág
jellemző vonások, a legfontosabb istenek
kimagasló kulturális emlékek
az athéni Akropolisz, Pheidiász szobrászati tevékenysége, a görög színház, az
alexandriai világítótorony
A római építészet – Colosseum, limes felismerése
Pannónia római emlékei – katonai táborok , polgárvárosok, a provincia stratégiai
jelentősége, a római életmód emlékei pl. utak, fürdők, vízvezetékek, amfiteatrumok
A kereszténység kialakulása és elterjedése
A kereszténység főbb tanításai
a kereszténység főbb tanításai, a szeretet, az üdvösség reménye, a legfontosabb forrás az
Újszövetség és a levelek
A népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása
A Nyugat‐római Birodalom bukása és a népvándorlás
a birodalom nyugati felének válsága, a gazdaság és társadalom alakulása, a népvándorlás
jellemzői, főbb mozzanatai, következményei, a Nyugat‐római Birodalom bukása
Az iszlám vallás és az arab világ
Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai.
Arábia gazdasági és társadalmi jellemzői, Mohamed fellépése, életének főbb eseményei,
a tanítás öt pillére, szigorú egyistenhit és a vallás gyakorlása, a Korán és a Koránon alapuló
jog,az állami és egyházi hatalom egysége
A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői
A középkori uradalom jellemző vonásai (pl. vár, majorság, jobbágytelek)
A mezőgazdasági technika fejlődésének néhány jellemző mozzanata a X‐XI. században
a középkori uradalmak jellemző vonásai: az uradalom részei és az önellátó gazdálkodás,
a jobbágyi viszony jellemzői, a jobbágyi szolgáltatások fajtái, a mezőgazdasági technika
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fejlődése: új mezőgazdasági találmányok és eljárások, nehézeke, szügyhám, háromnyomásos
gazdálkodás, terményfelesleg és népesség‐növekedés
A magyar nép őstörténete és vándorlása
A magyar nép vándorlásának állomásai térkép alapján.
a vándorlás főbb állomásai: Magna Hungária, Levédia, Etelköz,
a környező népek kulturális hatásának néhány eleme
A honfoglalástól az államalapításig
A honfoglalás
A honfoglaló magyarság társadalmának és életmódjának jellemzése források alapján
Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékenysége
a Kárpát‐medence közvetlenül a honfoglalás előtt: frankok, szlávok, a honfoglalás 895‐
907, a társadalom tagolódása : törzs‐ és nemzetségfők, fegyveres kíséret, szolgálatra
kényszerített szabadok, jellegzetes mesterségek ötvös, kovács, íjkészítő, és az életmód egyes
elemei pl. jurta, viselet, Géza fejedelemsége: a törzsfők‐nemzetségfők hatalmának megtörése,
a külpolitikai váltás, Géza és a kereszténység, István állama: az uralom megszilárdítása és a
keresztény királyság létrejötte, a királyi vármegyerendszer megszervezése és működése, az
egyházszervezés
10. évfolyam
A nyugati és a keleti kereszténység
Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben X‐XI. század
a pápaság a reformok élén, clunyi reformok, az egyházszakadás, a pápaság és császárság
küzdelmei, a keresztes hadjárat meghirdetése, az eretnek mozgalmak és a kolduló rendek,
ferencesek, domonkosok
A középkori városok
Egy középkori város jellemzőinek bemutatása
A középkori kereskedelem sajátosságai
telepítő tényezők, igazgatási, egyházi székhely, vásárközpont, közlekedési csomópont,
önkormányzat, adó, választott tisztségviselők, városi jogok, a város külső képe, falak, kapuk,
szűk utcák, városháza, templom
Egyházi és világi kultúra a középkorban
Az egyház szerepe a középkori művelődésben és a mindennapokban
A romanika és a gótika főbb stílusjegyei
A lovagi kultúra és értékrend néhány eleme
a román és a gótikus stílus, jellegzetes építmények: katedrálisok, várak, kolostorok, a
stílusjegyek, a lovagi magatartás, lovagi erények, a lovagi életmód, a lovagi torna, a lovagi
költészet és a szerelem
A humanizmus és a reneszánsz Itáliában
A humanizmus és a reneszánsz főbb jellemzői
az antik irodalom és művészet újjászületésének igénye, emberközpontú világkép, a
természet és az emberi test felfedezése, a perspektíva
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Az Oszmán Birodalom terjeszkedése
Az Oszmán Birodalom katonai rendszerének jellemző vonásai források alapján
Az oszmán hódítás irányai, fontosabb állomásai a XIV‐XVI. században
az oszmán birodalom berendezkedése: minden föld a szultáné, adománybirtok, szpáhik,
zsoldosok, janicsárok
a hódító birodalom: Kisázsiából a Balkánra, Bulgária, Szerbia, román fejedelemségek,
Konstantinápoly eleste, Szulejmán hódításai pl. 1526. Mo.
Az Árpád‐kor
Az Aranybulla
A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején
az új berendezkedés: a királyi birtokok eladományozása és következményei, a
szerviensek mozgalma és az Aranybulla, a változások mérlege
a tatárjárás és következményei: IV. Béla politikája a tatárjárás előtt, a tatár támadás, a
pusztítás mérlege, IV. Béla reformjai várépítés, várospolitika, kunok letelepítése
Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond
idején
Károly Róbert gazdasági reformjai.
A magyar városfejlődés korai szakasza.
Károly Róbert gazdaságpolitikája: pénzügyi reformok, kereskedelmi útvonalak, kivitel, a
kapuadó
a magyar városfejlődés: a városok három típusa: szabad királyi város, bányaváros,
mezőváros
az Anjouk és Zsigmond várospártoló politikája
A Hunyadiak
Hunyadi János harcai a török ellen.
Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján
Hunyadi János harcai a török ellen: a hosszú hadjárat és a várnai csatavesztés. A
rigómezei vereség és a nándorfehérvári győzelem
Hunyadi Mátyás: család, személyes tulajdonságok
Mátyás állama: szakszerűsödő hivatalnokszervezet, növekvő adók, a zsoldoshadsereg,
aktív védelem a török ellen
Kultúra és művelődés
Jelentős Árpád‐ és Anjou‐kori művészeti emlékek felismerése
a román és a gótikus stílus néhány jellemző épülete Pl. Ják, Esztergom, Diósgyőr, Kassa
ötvösművészet és szobrászat pl. koronázási jelvények, a Kolozsvári testvérek Szent
György szobra, a budavári gótikus szoborlelet
A nagy földrajzi felfedezések és következményei
A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb állomásai – térkép alapján
A nagy földrajzi felfedezések állomásainak bemutatása: a felfedezések legfőbb
mozgatórugói, legfontosabb előzményei, a nagy felfedezések menetének bemutatása
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térképhasználattal, a legjelentősebb portugál utak: Afrika, India, Távol‐Kelet, a Föld
körbehajózása; a spanyol utak: Amerika felfedezése és leigázása
A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb következményeinek áttekintése: a spanyol és
a portugál gyarmatosítás területei és legfőbb jellemzői: rablógazdaság, rabszolgaság, hittérítés
A kialakuló interkontinentális kereskedelem legfőbb árucikkeinek és útvonalainak
bemutatása, valamint a gyarmatosítás legfőbb gazdasági és politikai hatásai Európa életére pl.
nemesfémözön, nagyhatalmiság
A reformáció és katolikus megújulás
A reformáció főbb irányzatainak bemutatása források alapján (lutheránus, kálvinista). A
katolikus megújulás, az ellenreformáció kibontakozása.
A barokk stílus jellemzői.
A reformáció főbb irányzatai: a reformáció születésének közvetlen okai és főbb
eseményei, a reformáció főbb irányzatai: a fontosabb lutheri és kálvini tanok, a reformáció
elterjedése Európában.
A katolikus megújulás, az ellenreformáció: az ellenreformáció kibontakozása, a katolikus
egyház válaszai pl. tridenti zsinat, szervezeti megújulás, új szerzetesrendek, vallásháborúk és
kompromisszumok.
A barokk művészet áttekintése: a barokk stílus jegyeinek bemutatása, a barokk
kapcsolata a katolikus megújulás folyamatához
A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában
A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában.
Az alkotmányos monarchia működése.
A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában: a Napkirály államának és nagyhatalmi
politikájának jellemzői.
Az alkotmányos monarchia működése: a polgári jogállam születése, és az alkotmányos
monarchia rendszere
A mohácsi csata és az ország három részre szakadása
A mohácsi vész és az ország részekre szakadása.
Végvári küzdelmek
a Mohácshoz vezető út, a mohácsi csata és következményei, a kettős királyválasztástól az
Erdélyi Fejedelemség születéséig 1526‐1570, a három országrész berendezkedésének főbb
jellemzői, a Török Birodalom helyzete a XVI. Században, a török terjeszkedés magyarországi
állomásai, a várháborúk kora, a hódoltság és a végvárak élete, mindennapjai
Az Erdélyi Fejedelemség virágkora
Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (három nemzet, vallási tolerancia stb.)
Erdély helyzete, lehetőségei és korlátai, Erdély földrajzi és regionális helyzete, az erdélyi
államiság jellemzői, az erdélyi rendek és a fejedelem viszonya, állandó külpolitikai
fenyegetettség, viszonylagos belpolitikai önállóság, négy nép, három nemzet, Erdély vallási,
felekezeti viszonyai

63

A török kiűzése és a Rákóczi‐szabadságharc
A Rákóczi‐szabadságharc fordulópontjai.
A szatmári béke.
A Rákóczi‐szabadságharc kitörésének okai: a török kiűzésének az ára = a Habsburg
abszolutizmus előretörése, rendi és vallási sérelmek, növekvő társadalmi elégedetlenség, népi
mozgalmak, a Rákóczi‐szabadságharc kitörésének közvetlen előzményei, a Rákóczi‐
szabadságharc fordulópontjai, kölcsönös engedmények a szatmári békében, a Rákóczi‐
szabadságharc kimenetele, a szatmári béke pontjai, a kölcsönös engedmények okai és
következményei
11. évfolyam
A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás
A felvilágosodás legjelentősebb gondolatai és főbb képviselői – források alapján
a tudományos világkép kialakulása a kora újkorban: kopernikuszi fordulat,
természettudományok létrejötte
a felvilágosodás alapvető szellemi irányzatai, legfőbb képviselői és alkotásai
a francia felvilágosodás áramlatai, társadalmi és politikai hatásai
Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban
Demográfiai változások, nemzetiségi arányok alakulása.
Mária Terézia és II. József reformjai.
az új honfoglalás, a népmozgások és a betelepítések főbb jellemzői és irányai,
demográfiai és etnikai változások a XVIII. századi Magyarországon, Mária Terézia és II. József
uralkodása, legfontosabb rendeleteik, a felvilágosult abszolutizmus és a magyar rendek
viszonya
Művelődés, egyházak, iskolák
A hazai reformáció és a barokk kultúra kiemelkedő alakjai és alkotásai
a magyarországi reformáció és a katolikus megújulás legfőbb állomásai, meghatározó
alakjainak tevékenysége pl. Károli Gáspár, Pázmány Péter, a protestáns és a katolikus hitélet
alapvonásai, a magyarországi egyházak szervezeti felépítése, szellemi központjai, a protestáns
művelődés és a barokk művészet legfontosabb helyszínei, alkotói
A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok
Nyilatkozata
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései.
Az alkotmányos monarchia válsága.
az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának elemzése, polgári szabadságjogok, a
népfelség elvének érvényesülése a kiáltványban
A XIX. század eszméi
A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és
szocializmus) jellemzői források alapján.
A legfontosabb állam‐ és alkotmányjogi fogalmak (pl. alkotmány, parlament, képviseleti
rendszer, szavazati jog, hatalommegosztás).
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A főbb eszmeáramlatok alapvető elgondolásainak áttekintése források és ábrák
feldolgozásával, az egyes irányzatok jellemzőinek felismerése, az egyes irányzatok társadalmi
hátterének vizsgálata, a fent felsorolt alkotmányjogi fogalmak
Az ipari forradalom és következményei
Az ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés) és a kor
néhány találmánya.
Az ipari forradalom teremtette
életmódváltozás, a nyomor kérdése)

ellentmondások

(pl.

környezetszennyezés,

Az ipari forradalom kibontakozásához vezető tényezők feltárása és az ipari forradalom
egyes szakaszai főbb jellemzőinek értelmezése források, térképek, grafikonok és képek
alapján, a mezőgazdaság, a könnyűipar, a nehézipar egymásba kapcsolódó fejlődése, a
közlekedés forradalma, egy feltaláló és találmánya, az ipari forradalom teremtette
ellentmondások feltárása írott források, ábrák és képek alapján, a környezet átalakításának
pozitív és negatív hatásainak kölcsönhatása, a találmányok és a mindennapi élet, a nagyipari
munkásság létrejötte, a környezet rombolása és építése, a nyomor és az életkörülmények
javulása, műveletlen tömegek és a tömegek művelődése
Nagyhatalmak és katonai‐politikai szövetségek a századfordulón
Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása.
Németország nagyhatalommá válása
A balkáni konfliktusok okai
Az USA nagyhatalommá válásának nyomon követése térképek, források és vázlatok
feldolgozásával, az amerikai polgárháború gazdasági, társadalmi és alkotmányos
vonatkozásai, az amerikai gazdasági fellendülés összetevői, az amerikai expanzió a világban, a
német egységmozgalom nyomon követése térképek, források és vázlatok feldolgozásával, a
német egységmozgalom folyamata, tematikus térképek, szöveges források és ábrák
feldolgozása révén a balkáni helyzet megértése és elemzése, a Balkán etnikai, vallási
sokszínűsége, gazdasági és társadalmi elmaradottsága, nemzeti törekvések a Balkánon, a
keleti kérdés problematikája, az OMM Balkán‐politikájának elemzése
Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik
A második ipari forradalom alapvető vonásainak bemutatása.
A technikai fejlődés hatása a környezetre és az életmódra, konkrét példák alapján.
forrásrészletek, tematikus térképek és ábrák feldolgozásával a második ipari forradalom
jellemző vonásainak (tőkekoncentráció, új iparágak, tudomány szerepe) elemzése, a második
ipari forradalom technikai és tudományos összetevöi, az ipari forradalom hatása az ipar
szerkezetére és az egyenlőtlen fejlődésre, a környezet fokozódó pusztításának bemutatása és
elemzése, a technikai fejlődés hatására a mindennapok gyors átalakulása, s az ebből eredő
pozitív és negatív következmények elemzése
A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései
A reformkor fő kérdései.
Széchenyi és Kossuth reformprogramja.
A reformkor fő kérdései:
a hazai gazdaság az 1810‐es, 20‐as években, a mezőgazdasági árutermelés lehetőségei és
nehézségei, Magyarország politikai és társadalmi helyzete a reformkor kezdetén (rendi
ellenzékiség és sérelmi politika, a birtokos nemesség helyzetének és gondolkodásának
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átalakulása, a parasztság differenciálódása, polgárosodás és városiasodás kezdetei, éledező
nemzeti, nemzetiségi mozgalmak), a polgári átalakulás és nemzetté válás programjának
legfontosabb elemei, akadályai( a reformokat támogató és azokkal szembenálló társadalmi és
politikai csoportok, az udvar ellenállása), a haza és haladás programja, a reformellenzék főbb
gondolatai (polgári átalakulás, érdekegyesítés, a paraszti jogfosztottság felszámolása, a
jobbágyfelszabadítás útjai, a hazai gazdaság fejlődési feltételeinek javítása, magyar nyelv és
kultúra ügye), a reformkor legfontosabb eseményei és szereplői, a reformországgyűlések
eseményei, főbb eredményei és kudarcai
Széchenyi és Kossuth reformprogramja:
Széchenyi reformkori pályafutása, főbb művei, reformgondolatai és gyakorlati
tevékenysége, Kossuth Lajos reformtevékenysége, a polgárosult köznemesség vezette polgári
átalakulás és nemzetteremtés útja, Széchenyi és Kossuth vitája (színterei, vitapontok,
személyiségük)
Reformkori művelődés, kultúra
A korszak kulturális életének főbb jellemzői
a reformkor kiemelkedő költői, írói, képzőművészei, zeneszerzői és legismertebb
alkotásaik, a művészek közéleti szerepvállalásai és a nemzeti kultúrát formáló hatásuk
A polgári forradalom
A pesti forradalom eseményei
Az áprilisi törvények
az 1848. március 15.‐ei események részletes bemutatása, megjelenítése. Az áprilisi
törvények jelentősége és fontosabb pontjainak elemzése, az „áprilisi alkotmánynak” a polgári
társadalom kialakulását biztosító törvényei, a politikai berendezkedésre és az ország
státusára vonatkozó cikkelyek, az áprilisi törvények megvalósulása, történelmi jelentősége
A szabadságharc
A főbb hadjáratok, a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség okai.
A Függetlenségi Nyilatkozat.
a szabadságharc eseménytörténetének szakaszai (nemzeti önvédelem a horvát, az
osztrák és az osztrák‐orosz intervenció ellen), a szabadságharc hadtörténetének csomópontjai
(téli és erdélyi hadjárat, tavaszi hadjárat, orosz‐osztrák támadás és a szabadságharc
bukásának legfőbb állomásai), a Függetlenségi Nyilatkozat szövegének vizsgálata,
keletkezésének körülményei, kül‐ és belpolitikai hatásai, a szabadságharc vereségének okai
(ellenséges túlerő, a politikai és hadvezetés nézeteltérései, nagyhatalmi támogatás hiánya)
A kiegyezés előzményei és megszületése
A kiegyezés megszületésének okai
a kiegyezés létrejöttének mozgatórugói (a katonai diktatúra és a centralizációs politika
kudarca, a Habsburg Birodalom nemzetközi helyzete, a magyar társadalom és gazdaság
helyzete, a passzív ellenálllás nehézségei), a kiegyezés tartalma és értékelése, a dualista
államrendszer a kiegyezési törvény alapján
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Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában
Kibontakozó ipar, fejlődő mezőgazdaság és közlekedés.
Budapest világvárossá fejlődése.
Az átalakuló társadalom sajátosságai.
Nemzetiségek a dualizmus korában.
gazdasági fejlődés jellemzői a dualizmus korában, az ipari forradalom színterei,
Magyarország és a világgazdaság, a monopolkapitalizmus jelenségei hazánkban, az állam
növekvő befolyása és a liberális gazdaságpolitika, a népesedés és foglalkozási megoszlás
Magyarországon a századfordulón, Budapest születése és világvárossá válásának legfőbb
állomásai, a Millennium főbb eseményei, a dualista társadalom rétegei, hagyományos, új és
átalakuló elemek a társadalomban, nemzetiségek arányai, főbb törekvéseik, a magyar állam
nemzetiségi politikájának alapvonásai a dualizmus korában
Életmód és művelődés 1867‐1914
Az életmód változásai a századfordulón.
A magyar tudomány és művészet néhány kiemelkedő személyisége
a modern városfejlődés és a vidéki városok arculata, társadalmi rétegek és életformák a
századfordulón, a dualizmuskori emberek, csoportok anyagi kultúrája, szokásai, életmódja
egy‐egy társadalmi réteg mindennapjait, életkörülményeit bemutató források alapján, a
tömegkultúra néhány jelensége Magyarországon, a divat, a szórakozás, a sport jellemzői a
századfordulón, a tömegtájékoztatás kialakulása, a sajtó társadalmi szerepe, a hazai
természettudomány és technika történetének néhány, a nemzetközi viszonylatban is
kiemelkedő találmányának(torziós inga, dinamó, trafó, porlasztó) ismertetése a vonatkozó
források alapján, a dualizmuskori építészet legfőbb alkotásai (Országház, Operaház,
Milleniumi emlékmű, Iparművészeti Múzeum) a képzőművészet irányzatai (historizmus,
romantika, realizmus, szecesszió), a századelő zenei és irodalmi életének meghatározó alakjai
(Bartók, Kodály, Ady)
12. évfolyam
Az első világháború jellege , jellemzői; A Párizs környéki békék
Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemzői.
A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak elemzése
a világháború jellemzői, a szembenálló felek gazdasági fejlettsége, erőviszonyai, háborús
tervei, villámháborúból állóháború, a háború hatása a gazdaságra és a hátország lakóira, a
békekötés területi vonatkozásai, a győztesek céljai és a valóság, kisebbségvédelmi
rendelkezések
A gazdaság és társadalom új jelenségei a fejlett világban
A modern életforma néhány jellegzetessége (pl. mozi, autó).
A nők szerepének változása.
a modern világ mindennapjai, a társadalmi szerkezet átalakulása, életmódváltás, új és
régi női szerepek, a női egyenjogúságért vívott küzdelem
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Az USA és az 1929‐33‐as gazdasági válság
A világválság jelenségei, gazdasági és társadalmi következményei.
az állami beavatkozás kérdése, a világgazdaság beszűkülése, hitelválság ipari válság és
mezőgazdasági válság, munkanélküliség, nyomor a szélsőségek megerősödése
A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa
A náci Németország legfőbb jellemzői.
A náci ideológia és propaganda.
fajelmélet, demagógia, a tömeg kezelése, a modern média eszközei a nácizmus
szolgálatában, az erőszak szerepe
A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920‐30‐as években
A bolsevik hatalomátvétel körülményei.
A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői.
az orosz társadalom és gazdaság sajátosságai, a háború kiélezte ellentétek, a bolsevik
hatalomátvétel, a sztálini gazdaságpolitika hatása a mezőgazdaságra és az iparra, a félelem
állama : koncepciós perek, kitelepítések, munkatáborok
A második világháború előzményei, jelentős fordulatai
A világháború előzményei, katonai és politikai fordulópontjai.
A holocaust.
a háború jellegének elemzése, a háború gazdasági és haditechnikai vonatkozásainak
A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői
Az ENSZ létrejötte, működése.
Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején
az ENSZ kialakulása, politikai szerepe a világpolitikában, az ENSZ felépítése és működési
mechanizmusa, nemzetközi konfliktusok a hidegháború alatt
A szocialista rendszerek bukása
A szovjet blokk kialakulása és jellemzői.
Rendszerváltozás Kelet‐Közép‐Európában
a szovjet gazdasági modell kelet‐közép‐európai kényszerű átvételei, különbségek térben
és időben a szocialista táboron belül, a rendszerváltás békés és erőszakos formái
Az Osztrák‐Magyar Monarchia felbomlása és következményei
Az Osztrák‐Magyar Monarchia felbomlása
Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai hatásai
a trianoni béke területi vonatkozásai, Magyarország politikai és katonai helyzete a
békében az államhatárok és az etnikai viszonyok összevetése, a közvetlen etnikai hatások
elemzése, a térség egészét érintő távlati hatások elemzése
A Horthy‐rendszer jellege és jellemzői
Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépése
gazdasági konszolidáció, politikai konszolidáció
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Művelődési viszonyok és az életmód
Társadalmi rétegződés és életmód a húszas‐harmincas években
az új és a régi társadalom együttélése, a modern világ életvitelének megjelenése
A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái
A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai a két világháború között
a magyar külpolitika és a revízió, a külpolitika gazdasági vonatkozásai, a magyar
külpolitika ideológiai vetülete
Magyarország részvétele a világháborúban
Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban
a háborúba való belépés körülményei, a magyar hadsereg állapota, a Szovjetunió elleni
háború és katonai következményei
A német megszállás és a holocaust
a német megszállás, a térség katonapolitikai helyzete, gettókba kényszerítés, deportálás,
a budapesti zsidóság sorsa, cigányholocaust
A szovjet felszabadítás és megszállás
A szovjet felszabadítás és megszállás
Az ország háborús emberáldozata és anyagi vesztesége
Budapest körülzárása és ostroma, az ostromgyűrű áttörésére tett sikertelen kísérleteket,
a szovjet hadsereg katonáinak magatartása a magyar lakossággal szemben, a szovjet hadsereg
jelenlétének politikai és gazdasági következményei, emberáldozatok és veszteségek: elesettek,
deportáltak, kivégzettek, civil áldozatok: hadifoglyok, emigráltak: meg nem születettek, anyagi
károk: nemzeti vagyon, ipari és közlekedési létesítmények, állatállomány
A határon túli magyarság sorsa (csak középszinten)
A magyarság helyzetének főbb jellemzői a szomszédos országokban
Csehszlovákia és Jugoszlávia nagyhatalmi megítélése, a külpolitikai érdekek hatása a
román kormány nemzetiségi politikájára, a magyar lakosság sorsa a háború utáni években:
erőszakos atrocitások, a magyarságot sújtó politikai döntések, az üldözés és a hátrányos
megkülönböztetés következményei
A kommunista diktatúra kiépítése és működése
Az 50‐es évek jellemzői, a rendszer működése a Rákosi korszakban.
Életmód és mindennapok.
a pártállami rendszer kiépítése és működése, a diktatúra mindennapjai, a totális
politikai elnyomás eszközei és módszerei, a lakosságot sújtó, a mindennapi életet megkeserítő
intézkedések
Az 1956‐os forradalom és szabadságharc
Az 1956‐os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei.
A megtorlás megnyilvánulási formái, áldozatai
a forradalom előzményei, a forradalom kitörése és győzelme, a forradalom leverése és a
megtorlás
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A Kádár‐rendszer jellege, jellemzői
A rendszer jellemzői
Életmód és mindennapok
Kádár János hatalmának megszilárdulása, eltávolodás a szovjet modelltől
A rendszerváltozás
A rendszerváltozás tartalma és következményei (pl. szabadságjogok, államforma, függet‐
lenség
gazdasági problémák, társadalmi elégedetlenség, az MSZMP válsága, a III. köztársaság
létrejötte, Ellenzéki Kerekasztal, az 1990‐es választások, a szovjet csapatok távozása
A közép‐európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái
A közép‐európai régió sajátos problémái
gazdasági szerkezetváltás; gazdasági válság, a rendszerváltozás utáni magyar gazdaság;
a válság következményei, a politikai rendszer átalakulása, többpártrendszer,
demokratizálódás, nemzeti‐etnikai konfliktusok, az államhatárok átrendeződése pl.
Csehszlovákia, Jugoszlávia, a volt NDK sajátos helyzete, az európai integrációhoz való
csatlakozás feltételei, távlatai
Az európai integráció története
Az Európai Unió legfontosabb intézményei
az integráció tartalma pl. a munkaerő, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad
forgalma, oktatási, kulturális és tudományos együttműködési programok, jogrendszer,
nemzeti sajátosságok, a tagállamok kormányainak hatásköre, az EU intézményei, a döntési
mechanizmusok főbb elemei, gyakorlata, a támogatások rendszere
A „harmadik világ”
A fejlődő országok főbb problémái (pl. népességnövekedés, szegénység, élelmezési‐ és
adósságválság)
a gyarmati múlt öröksége, a „harmadik világ” helye a világgazdaságban, különbségek a
„harmadik világ” országai között, polgárháborúk, háborúk, nemzeti‐etnikai és vallási
konfliktusok, terrorizmus, népességnövekedés, szegénység, élelmezési válság, az oktatás és az
egészségügy fejlesztésének nehézségei, nemzetközi összefogás, a segélyszervezetek
tevékenysége, adósságválság, kivándorlás, menekültkérdés
Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés
A technikai civilizáció és a gazdasági növekedéshatása a természeti környezetre
a környezetszennyezés forrásai, formái, ózonlyuk, üvegházhatás, globális felmelegedés,
oxigénkészletek, ivóvízkészletek, a hulladék elhelyezés, újrafelhasználás problémái, a
nemzetközi összefogás lehetőségei, a zöld mozgalmak Green Peace
A globális világ kihívásai és ellentmondásai
A tömegkultúra új jelenségei (pl. film, reklám)
a kommunikáció új formái pl. e‐mail, Internet, mobil, sms, divat és tömegtermelés pl.
plaza, hipermarket, wellness, multiplex, a televíziós tömegkultúra pl. sorozat, talk show,
szappanopera, triller, valóságshow, a modern kultúra erőszak‐központúsága, a reklámok
szerepe a fogyasztói társadalom szokásrendjében, a médiák
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Alapvető állampolgári ismeretek
Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása
Az állampolgári jogok és kötelességek
Emberi jogok, diákjogok, gyermekjogok, Az emberi jogokat kinyilatkoztató történelmi
dokumentumok, Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, A jogok és kötelességek
összefüggése, A jogok korlátai, A jogegyenlőség elve, Az állampolgári kötelességek,
törvénytisztelet, adókötelezettség
fogalmak: állam, nemzet, nemzetiség, etnikum, állampolgárság, népszavazás, az emberi
jogok
Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban
Nemzetiségek a mai magyar társadalomban (számuk, arányuk, helyzetük, intézményeik
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, A nemzeti és etnikai kisebbségek
lakóterületei, A kisebbségi törvény legfontosabb előírásai, A kisebbségi önkormányzatok
megalakítása, működése, A kisebbségvédelem országos intézményei= Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Jogvédő Iroda, kisebbségi ombudsman, A kisebbségi kultúra ápolásának feltételei
és intézményei pl. oktatási intézmények, kulturális egyesületek, civil szervezetek anyaországi
kapcsolatok
A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság
A választási rendszer
A helyi önkormányzatok feladatai, szervezetei és működésük
A választójog, Az országgyűlési választások jellemzői pl. vegyes választási rendszer
egyéni választókerületek, pártlisták, 5%‐os küszöb, érvényességi feltételek, egy, illetve két
forduló, Kormányalakítás: kormánypártok, ellenzék, koalíciós kormány
A köztársasági elnök tisztsége
Az önkormányzatok helye az államszervezetben
Az önkormányzatok szervezeti felépítése
Az önkormányzatok feladatai, kötelezettségei, jogai
Az önkormányzati választások
Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások
Demográfiai változások Magyarországon az elmúlt fél évszázadban
A népesség számának alakulása az utolsó fél évszázadban
Az átlagéletkor alakulása
A népességfogyás okai, méretei
Jellemző halálokok az utóbbi két évtizedben
A gyermekvállalás, ‐nevelés támogatási rendszere
Az elöregedett társadalmak sajátos problémái
Az aprófalvak, kistérségek elnéptelenedésének okai
A városiasodás az elmúlt fél évszázadban
Nyomor és hajléktalanság a mai Magyarországon; karitatív szervezetek
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AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
TÖRTÉNELEM EMELT
TANTÁRGYBÓL
11. ÉVFOLYAM
A vizsga tananyagának felsorolása:
I. Ókor
Vallás és kultúra az ókori Keleten: A folyam menti civilizációk jellemzői (pl. Egyiptom,
Kína). Az egyistenhit a zsidó vallásban.
A demokrácia kialakulása Athénban: Az athéni demokrácia kialakulásának folyamata.
A görög hitvilág, művészet, tudomány: A görög tudomány és filozófia főbb alkotói,
gondolataik elemzése források alapján (pl. Thalész, Püthagórász, Hérakleitosz, Platón,
Arisztotelész, Thuküdidész).
A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakítása: A római
köztársaság kormányzati rendszere (pl. a szenátus, a magistratusok, a néptribunusi tisztség, a
népgyűlés).
A római hitvilág, művészet, tudomány: A római hitvilág sajátosságai, és néhány római
isten ismerete. A retorika, a történetírás és a természettudomány egy‐egy jelentős alkotója
gondolatának elemzése források alapján (pl. Cicero, Livius, Tacitus, id. Plinius).
A kereszténység kialakulása és elterjedése: A páli fordulat, az első keresztény
gyülekezetek. A keresztény egyház történetének néhány állomása az ókorban (pl. üldöztetés,
milánói ediktum, niceai zsinat
A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása: A népvándorlás legfontosabb
mozzanatainak és résztvevőinek ismerete, térbeli elhelyezése (pl. germánok, hunok). A Római
Birodalom kettéosztása, a Nyugat‐római Birodalom bukása.
II. A középkor
A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői: A Frank Birodalom történetének
főbb állomásai (pl. Poitiers, Verdun).
A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése: A legfontosabb szerzetesrendek
jellemzői (pl. bencések, ferencesek). Az ortodox és a nyugati kereszténység elterjedése és főbb
jellemzői (pl. önálló nemzeti egyházak, eltérő liturgia és egyházművészet).
Az iszlám vallás és az arab világ: Az arab hódítás, az iszlám elterjesztésének fontosabb
szakaszai (pl. 635 Damaszkusz, 732 Poitiers).
A középkori városok: A legfontosabb városi kiváltságok elemzése (pl. vásártartás,
önkormányzat). A céhek kialakulásának okai. A középkori távolsági kereskedelem két
útvonalának összehasonlítása (Hanza, Levante).
Művelődés és mindennapok a középkorban: Híres egyetemek Nyugat‐ és Közép‐
Európában (pl. Párizs, Oxford, Prága), az egyetemi oktatás jellemzői, a skolasztika (Aquinói
Szent Tamás).
A humanizmus és a reneszánsz Itáliában: A humanizmus és a reneszánsz jellemzői
(pl. emberközpontúság, antik embereszmény) és fontosabb itáliai képviselői (pl. Petrarca,
Machiavelli és Raffaello).
Az angol és a francia rendi állam működése: A rendi állam kialakulása Angliában és
Franciaországban.
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Az Oszmán Birodalom terjeszkedése: Az Oszmán Birodalom jellemző vonásai és
társadalmi háttere (pl. szolgálati birtok, szpáhi, gyermekadó, janicsár). Az európai államok és
az Oszmán Birodalom kapcsolatának alakulása a XV‐XVI. században (pl. balkáni országok,
Franciaország).
III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
A magyar nép őstörténete és vándorlása: A vándorló magyarság képe a korabeli
forrásokban (pl. arab és bizánci források). A magyar őstörténet néhány vitatott kérdése (pl.
eredet, őshaza).
A honfoglalástól az államalapításig: A kalandozó magyarok képe a korabeli
forrásokban.
Géza fejedelem és István király műve: Társadalmi‐politikai viszonyok elemzése
források alapján.
Az Árpád‐kor jelentős uralkodói (Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla):
II. András és az új berendezkedés.
Az Árpád‐kori kultúra: Elbeszélő forrástípusok ismerete és konkrét példákhoz
rendelése (gesta, krónika, legenda). Jelentős Árpád‐kori művészeti emlékek felismerése.
Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi
Zsigmond idején: Nagy Lajos törvényei és az Anjou‐kori társadalom. Zsigmond király
külpolitikája (pl. a nyugati egyházszakadás megszüntetése, a huszita kérdés kezelése,
oszmánok elleni védekezés).
A Hunyadiak: Hunyadi János törökellenes küzdelmei. Mátyás király külpolitikája.
Kultúra és művelődés: A Mátyás korabeli legfontosabb elbeszélő forrásoknak megadott
szempontok szerinti elemzése (pl. Thuróczy, Bonfini, Galeotto).
IV. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban
A nagy földrajzi felfedezések és következményei: Az Európán kívüli civilizációk hatása
Európára, és a gyarmatosítás következményei.
A kapitalista világgazdasági rendszer kialakulásának kezdetei, a legfőbb társadalmi és
gazdasági folyamatok a XVI‐XVII. században Nyugat‐Európában.
Reformáció és katolikus megújulás: A reformáció előzményei, irányzatai (pl.
anabaptizmus, antitrinitarizmus) elterjedése. Nagyhatalmi konfliktusok és vallási ellentétek a
koraújkori Európában (pl. francia‐Habsburg vetélkedés, harmincéves háború).
A parlamentáris monarchia megszületése Angliában: Az angol abszolutizmus
összevetése kontinentális abszolutizmusokkal (pl. spanyol Habsburgok). Az angolszász
kapitalizálódás, a polgári fejlődés és a mindennapi élet a kora újkori Angliában.
A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás: Az új világszemlélet kialakulása
(pl. racionalizmus), az újkori természettudományok (pl. mechanika, newtoni fizika) és
társadalomtudományok (pl. társadalmi szerződés, államelmélet) kibontakozása.
A felvilágosult abszolutizmus Ausztriában és Poroszországban: Nagyhatalmi
erőviszonyok, az európai egyensúly a XVIII. században.
V. Magyarország függetlenségi harcai és újjászerveződése a Habsburg Birodalomban
A mohácsi csata és az ország három részre szakadása: Összetartó erők a három
országrészben (gazdaság, vallás). A rendi és vallási törekvések összekapcsolódása a Bocskai‐
féle szabadságharcban.
Az Erdélyi Fejedelemség virágkora: Erdély helyzete, lehetőségei és korlátai (pl. relatív
önállóság, ütközőállam). Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (három nemzet, vallási
tolerancia stb.).
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Források, ábrák, képek, diagramok, térképek elemzése – kompetenciák fejlesztése
A török kiűzése és a Rákóczi‐szabadságharc: A török kiűzésének kérdései és Zrínyi
Miklós. Célok és lehetőségek a Rákóczi‐szabadságharcban (pl. nemesi konföderáció,
nemzetközi feltételek).
Demográfiai, nemzetiségi, társadalmi és gazdasági változások: Magyarország a
Habsburg birodalomban (Pragmatica Sanctio, rendi dualizmus).
Művelődés, egyházak, iskolák: Az állami oktatáspolitika megjelenése, főbb
intézkedései.
VI. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon
A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései: A reformkor politikai
irányzatainak jellemzése és elemzése (pl. centralisták, fontolva haladók). A rendi országgyűlés
és a megyerendszer működése.
Az átalakuló társadalom és életformák, új elemek a gazdasági életben: A gazdasági
átalakulás jellemzése és elemzése. Társadalmi rétegek és alkalmazkodásuk a változó világhoz.
Életmód és mentalitás a reformkorban.
A reformkori művelődés, kultúra: A nemzeti ébredés jellemzői a Magyarországon élő
népek körében.
Egyéb tudnivalók:
Minden témakörnél követelmény a források, ábrák, képek, diagramok, térképek
elemzése

74

c. Idegen nyelvek
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
ANGOL
4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
9. évfolyam:
Ajánlott témakörök
Személyes
család

vonatkozások,

Family
Personal information

Ember és társadalom

People’s appearance

Környezetünk

Houses and furniture
Places, buildings in a town
The weather

Az iskola

The classroom, subjects

A munka világa

Jobs

Életmód

Daily routine
Types of food and drink
Meals

Szabadidő,
szórakozás

művelődés, Free time activities

Utazás, turizmus

Holiday

Tudomány és technika
Fogalomkörök nyelvi kifejezései















Present Simple
Past Simple
Létige
Modals: can, can’t (ability)
Possessive adjectives
Possessive ‘s
Adjectives and adverbs
Adverbs of frequency
Prepositions of time
Object pronouns
Demonstrative pronouns
Articles
Plural and singular nouns
some/any
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Linking words

10. évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes vonat‐ Plans
kozások, család
Ember és társada‐
lom

People’s physical appearance and character

Környezetünk

The weather

Az iskola

School

A munka világa

Jobs

Életmód

Food and restaurants

Festivals and national holidays

Szabadidő, műve‐ Sport
lődés, szórakozás Cinema
Utazás, turizmus

Travelling, means of transport

Tudomány
technika

Mobile phones

és

Aktuális témák
Fogalomkörök nyelvi kifejezései












Present Continuous
Present Perfect
Past Continuous
Be going to
Future Simple
There is / are
Some / any
Comparative and superlative adjectives
Adverbs
Defining relative clauses
Linking words

11. évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes vonat‐ Family roles
kozások, család
Ember és társada‐
lom

Fashion, clothes
Shopping for clothes
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Services
Környezetünk

Living in a town or a village
Animals
Protection of the environment

Az iskola

Education
School events

A munka világa

Work
Carriers

Életmód

Lifestyles
Healthy living
Illnesses
At the doctor’s

Szabadidő, műve‐ Cinema, television
lődés, szórakozás Sport
Utazás, turizmus

Public transport
Travelling by plane
Travelling abroad

Tudomány
technika

és

The computer

Aktuális témák
Fogalomkörök nyelvi kifejezései
















Present Perfect
Past Perfect
Present Perfect Continouos
Comparative and superlative adjectives
Verb patterns (to Vinf, V ing)
action and non‐action verbs
Phrasal verbs
Modals: must, mustn’t, may, might, should, shouldn’t, can’t
(deduction, obligation, ability, possibility)
Conditional (Type I and II)
used to
The passive voice
Indefinite pronouns
Quantifiers
Reported statements

12. évfolyam
Ajánlott témakörök
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Személyes vonat‐ Friendship
kozások, család
Ember és társada‐
lom
Környezetünk
Az iskola

Learning a foreign language

A munka világa

Plans for the future

Életmód

Jobs
Student’s job

Szabadidő, műve‐ Theatre, concerts,
lődés, szórakozás Reading, television, the radio

Utazás, turizmus
Tudomány
technika

és

The Internet
Gadgets

Aktuális témák
Fogalomkörök nyelvi kifejezései












Future time clauses
Articles
Gerunds and infinitives
Reported statements, questions, commands
The passive voice
Defining and non‐defining relative clauses
Conditional (Type III)
Question tags
Phrasal verbs
Causative
Linking words
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AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
ANGOL
4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI EMELT SZINTŰ KÉPZÉS
9. évfolyam:
Ajánlott témakörök
Személyes
vo‐
natkozások, csa‐
lád

Személyes vonatkozások
Családfa

Ember és társa‐ A másik ember külső és belső jellemzése
dalom
Baráti kör
Családi ünnepek: névnap, születésnap
Környezetünk

Az otthon: a ház, a lakás bemutatása, a lakószoba jellemzése
A lakóhely jellemzése
Időjárás

Az iskola

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

A munka világa

Foglalkozások

Életmód

Napirend
Étkezési szokások a családban
Ételek, kedvenc ételek

Szabadidő, műve‐
lődés, szórakozás

Hobby

Utazás, turizmus

A közlekedés eszközei, lehetőségei

Sport

Nyaralás
Tudomány
technika
Aktuális témák

és
angol ünnepek

Fogalomkörök nyelvi kifejezései:







Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Going to
Simple Future
Létige
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There is / are
Forms of have
Possessive adjectives
Possessive pronouns
Genitive ’s / of
Prepositions of place and time
Prepositional phrases
Adverbs
Questions and question words
Singular and plural nouns
Countable and uncountable nouns
Cardinal and ordinal numbers
Adjectives
Can (ability)
Can/could/may (permission)
Must / have to
Musn’t
Linking words
Articles
Some / any
Personal subject and object pronouns
Demonstrative pronouns
Indefinite pronouns

10. évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes vonat‐ Személyes vonatkozások
kozások, család
Családi élet, családi kapcsolatok
Otthoni teendők
Ember és társada‐
lom

Családi ünnepek: karácsony, húsvét

Környezetünk

Az otthon: a ház, a lakás bemutatása, a lakószoba jellemzése
A lakóhely és környéke, nevezetességei
Állatok védelme
Környezetvédelem

Az iskola

Saját iskolájának bemutatása: sajátosságok

A munka világa

Foglalkozások, munkaköri kötelességek, elvárások

Életmód

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

Szabadidő, műve‐ Mozi, olvasási szokások
lődés, szórakozás Sport: sportágak

80

Utazás, turizmus

A közlekedés eszközei, lehetőségei
London

Tudomány
technika

és

Aktuális témák

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben
Angol ünnepek

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
















Present Perfect
Past Continuous
Past Perfect
Present Continuous for future
The passive voice
belong to
Adverbs
enough / too
Modals: should / shouldn’t / can / could / may / be able to / needn’t / mustn’t
Linking words
Conditional (Type I and II)
Time clauses with future meaning
Reported statements
Defining relative clauses
Reflexive pronouns

11. évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes vonat‐ Családi élet mindennapjai, családi kapcsolatok
kozások, család
Szülő‐ gyermek kapcsolat
Ember és társada‐
lom

Női és férfi szerepek
Öltözködés, divat
Vásárlás, szolgáltatások
Ünnepek

Környezetünk

A lakóhely és környéke, nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek
A városi és vidéki élet összehasonlítása
Környezetvédelem

Az iskola

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

A munka világa

Divatos pályák, előnyei, hátrányai
Diákmunka, nyári munkavállalás

Életmód

Az egészséges életmód
drog, alkohol, dohányzás,
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Szabadidő, műve‐ Színház, koncert, kiállítás
lődés, szórakozás Rádió, tévé, számítógép, internet
Kulturális események
Utazás, turizmus

Utazási előkészületek
Egyéni és társas utazás előnyei, hátrányai

Tudomány
technika

és

Aktuális témák

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben
Angol ünnepek
Országismeret

Fogalomkörök nyelvi kifejezései



















Present Perfect Continuous
Past Perfect Continuous
Past Perfect Continuous
Future Continuous
Future Perfect
Causatives
The passive voice
Such
Past modals
Modals: must / can’t / may / might
Used to
Linking words
Conditional (Type III)
Unless
Structures with wish
Reported commands and instructions
Articles
Non‐defining relative clauses

12. évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes vonat‐ Személyes tervek
kozások, család
Nemzeti ünnepek
Ember és társada‐
lom

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel

Környezetünk

Környezetvédelem

Az iskola

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága

A munka világa

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkábaállás

Hasonlóságok és különbségek az emberek között
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Életmód

Az egészséges életmód
drog, alkohol, dohányzás,

Szabadidő, műve‐ Kulturális események
lődés, szórakozás
Utazás, turizmus

Egyéni és társas utazás előnyei, hátrányai

Tudomány
technika

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

és

Aktuális témák

Angol ünnepek
Országismeret

Fogalomkörök nyelvi kifejezései











Articles with proper names
Get used to, be used to
Clauses of contrast and purpose
State and activity verbs
Adjective order
Adjectives as nouns
Adverb and adverbial phrases
Word formation
Question tags
Phrasal verbs
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Év‐
Fejlesztési feladatok
folyam
9.
Beszédértés: értse meg a köznyelvi
beszéd főbb vonalait, ha azok számá‐
ra ismert témákról szólnak valamint a
világos, nem túl hosszú üzeneteket,
bejelentéseket.
Beszédkészség: tudjon részt venni
mindennapi témáról szóló beszélge‐
tésben. Képes legyen magát megér‐
tetni, leírni az érdeklődéséhez tartozó
dolgokat, és egyszerű módon állás‐
pontját kifejteni, megvédeni.
Olvasásértés: Értse meg a hétközna‐
pi témákról szóló szövegek lényegét.
Legyen képes a lényeges és a lényeg‐
telen információt
megkülönböztetni

Témakörök, szókincs
1. Személyes vonatkozások,
család: a tanuló életrajza, életé‐
nek fontosabb állomásai, családi
kapcsolatok,
mindennapos teendők,
személyes tervek.
2. Ember és
társadalom:
mások külső, belső
jellemzése, a baráti kör, kapcsola‐
tok a kortársakkal, felnőttekkel,
családi ünnepek, öltözködés, di‐
vat, vásárlás és szolgáltatások pl.
posta.
3. Környezetünk:
Az otthon, a lakóhely
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Írás: Tudjon megfogalmazni egysze‐
rű, rövid, összefüggő szöveget hét‐
köznapi témákban.

10.

Beszédértés:
Értse meg a köznyelvi
beszédet főbb vonalaiban, ha az szá‐
mára ismert témáról szól. Tudjon ki‐
szűrni fontosabb információkat olyan
rádió és tv műsorokban, melyek ak‐
tuális eseményekről
ill. tanulmányaihoz,
érdeklődési köréhez
kapcsolódnak, és melyekben viszony‐
lag lassan beszélnek.
Beszédkészség:
Tudjon részt venni a
nyelvterületen utazás közben felme‐
rülő helyzetekben valamint ismerős,
mindennapi
témákról való beszélgetésben felké‐
szülés nélkül. Egyszerű, összefüggő
fordulatokkal képes legyen elmonda‐
ni élményeit, céljait. Tudjon elmon‐
dani történetet, véleményt. Képes
legyen röviden indokolni, magyaráza‐
tot megfogalmazni.
Olvasásértés:
Értse meg olyan szövegek lényegét,
melyek hétköznapi témákkal foglal‐
koznak. Értse
meg az eseményekről,
érzelmekről, véleményekről szóló
írásokat.
Írás:
Tudjon megfogalmazni egyszerű, rö‐
vid összefüggő szöveget ismert, hét‐
köznapi témákban. Képes legyen be‐
számolni élményeiről, véleményéről.

és környéke, városi és
vidéki élet, növények
és állatok a környezetünkben,
időjárás.
4. Az iskola: saját iskola bemuta‐
tása, órarend, tantárgyak, tanul‐
mányi munka, érdeklődés
5. A munka világa:
diákmunka, tervek
6. Életmód
A témakörökön belül
az új tartalmakat jelöljük.
1. Személyes
vonatkozások,
család:
a családi élet mindennapjai,
munkamegosztás
2. Ember és
társadalom:
női és férfi szerepek,
társadalmi ünnepek,
hasonlóság és különbség az em‐
berek között
3. Környezetünk:
szolgáltatások a
lakóhely környékén,
mit tehetünk a környezet
megóvásáért.
4. Az iskola:
a nyelvtanulás szerepe
és fontossága, iskolai
élet, hagyományok
5. A munka világa:
pályaválasztás, továbbtanulás
6. Életmód:
egészséges életmód és
testápolás, étkezési
szokások, gyógykezelés
7. Szabadidő,
művelődés:
Internet, kulturális
események,
8. Utazás, turizmus:
tömegközlekedés,
külföldi nyaralás,
egyéni és társasutazás
9. Tudomány és
technika:
népszerű tudományok,
ismeretterjesztés
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11.

12.

Beszédértés:
Értse meg a köznyelvi
beszédet, ha az számára ismert témá‐
ról szól. Legyen képes követni az egy‐
szerűbb érvelést. Tudjon kiszűrni
fontosabb információkat olyan rádió
és tv műsorokban, melyek aktuális
eseményekről
ill. tanulmányaihoz,
érdeklődési köréhez
kapcsolódnak.
Beszédkészség:
Tudjon részt venni a nyelvterületen
utazás közben felmerülő helyzetek‐
ben valamint ismerős, mindennapi
témákról való beszélgetésben felké‐
szülés nélkül.
Összefüggő fordulatokkal képes le‐
gyen elmondani élményeit, céljait.
Tudjon elmondani történetet, véle‐
ményt. Képes legyen állásfoglalását
indokolni, magyarázatot megfogal‐
mazni.
Olvasásértés:
Értse meg a jelenkor
problémáival kapcsolatos
szövegek lényegét. Értse meg az ese‐
ményekről, érzelmekről, vélemények‐
ről szóló írásokat.
Írás:
Tudjon világosan megfogalmazni egy‐
szerű, összefüggő szöveget ismert,
hétköznapi témákban. Képes legyen
beszámolni élményeiről, véleményé‐
ről.
Beszédértés:
Értsen meg hosszabb előadást, le‐
gyen képes követni az összetett
érvelést.
Értse meg a rádió és tv
aktuális eseményiről szóló műso‐
rokat, valamint a köznyelvet hasz‐
náló játékfilmek többségét.
Beszédkészség:
Természetesen és folyékonyan tudjon
részt venni anyanyelvű beszélőkkel
folytatott
beszélgetésben mindennapi témákról
felkészülés nélkül.
Tudja részletesen kifejteni, megindo‐
kolni, megmagyarázni és védeni a

A témakörökön belül
az új tartalmakat jelöljük
1. Személyes vonatkozások,
család:
szerepek a családban,
generációk együttélése
2. Ember és társadalom:
barátság, szerelem, a tizenévesek
problémái, társadalmi problé‐
mák, a
fogyasztói társadalom
3. Környezetünk:
a lakóhely fejlődésének
problémái
4. Az iskola:
iskolatípusok és iskolarendszerek
Magyarországon és külföldön
5. A munka világa:
a munkavállalás
körülményei, divatszakmák
6. Életmód:
étkezési szokások
Magyarországon és
külföldön, szenvedélybetegségek
7. Szabadidő, művelődés:
szabadidősport, élsport, a sza‐
badidő szerepe
8. Utazás, turizmus:
idegenforgalom
9. Tudomány és
technika:
a tudományos és technikai fejlő‐
dés hatásai a társadalomra
A témakörökön belül
az új tartalmakat
jelöljük.
1. Személyes
vonatkozások,
család:
a család szerepe az
egyén és a társadalom
életében
2. Ember és
társadalom:
előítéletek, a társadalmi problé‐
mák kezelése, az ünnepek fontos‐
sága, az
öltözködés és társadalmi
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véleményét, el tud mondani egy tör‐
ténetet.
Olvasásértés:
Értse meg a jelenkor
problémáival kapcsolatos
szövegek lényegét és a bennük lévő
információt és érvelést. Értse meg az
eseményekről, érzelmekről szóló iro‐
dalmi prózai szövegeket.
Írás:
Tudjon világosan, részletesen megfo‐
galmazni összefüggő szöveget a je‐
lenkor problémáival és érdeklődésé‐
vel kapcsolatos témákban. Képes le‐
gyen beszámolni élményeiről,
kifejteni véleményét, érvelni egy ál‐
láspont mellett és ellen.

13.

Beszédértés:
Értsen meg hosszabb előadást, le‐
gyen képes követni az összetett
érvelést.
Értse meg a rádió és tv
aktuális eseményiről szóló műso‐
rokat, valamint a köznyelvet hasz‐
náló játékfilmeket.
Beszédkészség:
Természetesen és folyékonyan tudjon
részt venni anyanyelvű beszélőkkel
folytatott beszélgetésben mindennapi
témákról felkészülés nélkül. Tudja
részletesen kifejteni, megindokolni,
megmagyarázni és védeni a vélemé‐
nyét, tudjon hatásosan érvelni.
Olvasásértés:
Értse meg a jelenkor problémáival
kapcsolatos szövegek lényegét és a
bennük lévő információt és érvelést.
Értse meg az eseményekről, érzel‐
mekről szóló irodalmi prózai szöve‐
geket.
Írás:
Tudjon világosan, részletesen megfo‐
galmazni összefüggő szöveget a je‐

hovatartozás, viselkedésformák
3. Környezetünk:
a természet és az ember harmó‐
niája, a környezetvédelem prob‐
lémái
4. Az iskola:
iskolai hagyományok
külföldön
5. A munka világa:
a munkavállalás
lehetőségei külföldön
6. Életmód:
a gyógyítás egyéb módjai
7. Szabadidő,
művelődés:
a művészet szerepe, a
média és az Internet hatásai
8. Utazás, turizmus:
a motorizáció hatása a
környezetre, a társadalomra
9. Tudomány és
technika:
a tudományos és technikai fejlő‐
dés pozitív és negatív
hatásai
A témakörökön belül
az új tartalmakat
jelöljük
1. Személyes
vonatkozások,
család:
a családi szerepek változása
2. Ember és
társadalom:
az emberi kapcsolatok
minősége: szerelem, házasság,
lázadás és
alkalmazkodás, reklámok
3. Környezetünk:
a környezetvédelem új
lehetőségei
4. Az iskola:
esélyteremtés,
hátránykompenzálás
5. A munka világa:
alternatív munkavállalási
lehetőségek, egy életen át való
tanulás
6. Életmód:
ételspecialitások itthon
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lenkor problémáival és érdeklődésé‐
vel kapcsolatos témákban. Képes le‐
gyen beszámolni élményeiről,
kifejteni véleményét, hatásosan ér‐
velni egy álláspont mellett és ellen.

és külföldön, a kulturált étkezés
feltételei és fontossága
7. Szabadidő,
művelődés:
veszélyes sportok,
művészeti irányzatok
8. Utazás, turizmus:
az idegenforgalom
jelentősége
9. Tudomány és
technika:
modern információs és
kommunikációs
technológiák

9. osztály
Fogalomkörök nyelvi kifejezései:



























Present Simple
Present Continuous
Pst Simple
Past Continuous
Be going to future
Létige
There is/are
Forms of have
Can / could (ability)
Possessive adjectives
Possessive Pronouns
Possession : genitive ‘s / of
Prepositions of pace and time
Prepositional phrases
Adverbs of frequency
Adverbs of manner
Question s and question words
Singular and plural nouns
Some / any
Countable and uncountable nouns
Cardinal numbers and ordinal numbers
Basic adjectives
Basic linking words
Articles
Personal subject and object pronouns
Demonstrative pronouns

10. osztály
Fogalomkörök nyelvi kifejezései




Present Perfect Simple
Past Perfect
Present Continuous for future
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Simple Future
The passive voice
Adverbs of time with Present Perfect Simple
Making comparison
have to / mustn’t
Should/shouldn’t (advice)
may/might (possibility)
used to/didn’t use to
Linking words
Clauses:
Infinitive of purpose
Defining relative clauses
Conditional (Type I and II)
Quantifiers
Infinitive vs –ing form
Reported statements

11. osztály
Fogalomkörök nyelvi kifejezései















Present Perfect Continuous
Modals:
deduction: must, may, might, can’t
ability: be able to
Clauses:
future time clauses
Quantifiers
Articles:
Gerunds and infinitives
Reported questions and commands
Non‐defining relative clause
Conditional (Type III)
Question tags
Phrasal verbs

12. osztály
Fogalomkörök nyelvi kifejezései









Past Perfect Continuous
Future Perfect and Future Continuous
State and activity verbs
Adjective order
Adjectives as nouns
Adverb and adverbial phrases
Past modals
Word formation

13. osztály
Fogalomkörök nyelvi kifejezései



Articles with proper names
Get used to, be used to
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Causative
Nouns
Structures after wish
Clauses of contrast and purpose
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Nyelvi előkészítő
Fogalomkörök A1
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, történés,
létezés kifejezése
Jelenidejűség

Present Simple

When do you get up? I don’t
drink milk.

Present Continuous Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.
Múltidejűség

Past Simple

And then she kissed me.
Why didn’t you come
yesterday?

Jövőidejűség

Going to

What are you going to do on
Saturday

Present forms of
have

I have five friends at school.

Possessive adj.

My, your, his/her/its, our,
their dog

Genitive ’s

Kate’s brother

Birtoklás kifejezése

Whose?
Térbeli viszonyok

Irányok, helymeg‐
határozás

Prepositions,
Prepositional
Phrases, Adverbs

Here, there, on the left, on
the right, in, on, under,
opposite, next to, between,
…

Időbeli viszonyok

89

Gyakoriság

How often?

Always, often, sometimes,
never, once/twice a week,
every day.

Időpont

When?

Now,

What time?

Yesterday, last week, two
years ago,

What’s the time?

Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock,
on Monday
It’s eight.
It’s quarter to eight.

Mennyiségi viszo‐
nyok

Singulars and
plurals
Regular and
irregular plurals

Boys, girls,
Children, people, men,
women …

Cardinal numbers
1‐100
Ordinal numbers

first, second…

Countable nouns

How many CDs have you
got?

Uncountable nouns

I’ve got a lot of/few CDs.
How much money have you
got?
I’ve got a lot of/little money.

Minőségi viszonyok

Comparative and
Tom’s younger than Sue.
superlative of short Mary is the prettiest girl.
adjectives
Irregular
Good/bad (better, worse)
comparative and
superlative forms of What’s it like? What colour
is it?
adjectives

Modalitás

Can (ability)

I can swim.

Logikai viszonyok

Linking words

And/or/but/because
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Szövegösszetartó
eszközök

Articles

A, an, the

Some+plural noun

There are some pencils in
the bag.

any+plural noun
Some +singular
noun

Have you got any sisters?

I haven’t got any
Any +singular noun matchboxes.
There’s some water in the
vase.
Nominative and
Accusative of
personal pronouns
Demonstrative
pronouns

There isn’t any juice in my
glass.
I, he, they…
Me, him, them…
This, that, these, those

Indefinite pronouns
Somebody, anybody,
nobody, everybody
Témakörök:
Személyes vonat‐
kozások, család

Személyes vonatkozások

Ember és társada‐
lom

A másik ember külső és belső jellemzése

Családfa

Baráti kör
Családi ünnepek: névnap, születésnap

Környezetünk

Az otthon: a ház, a lakás bemutatása, a lakószoba jellemzése
A lakóhely jellemzése
Időjárás
Évszakok

Az iskola

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

A munka világa

Foglalkozások

Életmód

Napirend
Étkezési szokások a családban
Ételek, kedvenc ételek

Szabadidő, műve‐

Hobby
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lődés, szórakozás

Sport

Utazás, turizmus

A közlekedés eszközei, lehetőségei
Nyaralás

Tudomány és
technika
Aktuális témák

angol ünnepek

9. évfolyam
Fogalomkörök A2
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, törté‐
nés, létezés kife‐
jezése
Jelenidejűség

Birtoklás kifeje‐
zése

Present Simple

When do you get up? I don’t
drink milk.

Present Continuous

Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Present Perfect
Simple

Have you done your room?

Múltidejűség

Past Simple

And then she kissed me. Why
didn’t you come yesterday?

Jövőidejűség

Going to

What are you going to do on
Saturday?

Future with Will

When will you be fourteen?

Past forms of have

I didn’t have many friends at
school.

Have with will

At the age of 25 I will have a
car.

Possessive adj.

My, your, his/her/its, our, their
dog

Genitive ’s

Kate’s brother

I haven’t finished it yet.

Whose?
Possessive pronouns

Mine, yours, his
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Térbeli viszo‐
nyok

Irányok, hely‐
meghatározás

Prepositions,
Here, there, on the left, on the
Prepositional Phrases, right, in, on, under, opposite,
Adverbs
next to, between, …

Gyakoriság

How often?

Always, often, sometimes,
never, once/twice a week,
every day.

Időpont

When?

Now,

What time?

Yesterday, last week, two years
ago,

Időbeli viszo‐
nyok

What’s the time?

Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock, on
Monday
It’s eight.
It’s quarter to eight.

Időtartam

How long? (Past
simple)

How long were you in Spain?
For one month.

Already, yet, just

I havealready read it. He has
not finished yet.
She has just entered the rrom.

Mennyiségi vi‐
szonyok

Singulars and plurals

Boys, girls,

Regular and irregular
plurals

Children, people, men, women
…

Cardinal numbers 1‐
100‐
Ordinal numbers

first, second…

Countable nouns

How many CDs have you got?
I’ve got a lot of/few CDs.

Uncountable nouns

How much money have you
got?
I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of
chocolate
all, both, none, neither, every,
each
There were 3 apples on the
plate. Each tasted good.
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Minőségi viszo‐
nyok

Hasonlítás

Comparative and
superlative of short
adjectives

Tom’s younger than Sue. Mary
is the prettiest girl.
She is the most intelligent of all.
I’m as tall as you.

Good/bad (better, worse)
Irregular comparative What’s it like? What colour is
and superlative forms it?
of adjectives
What does it
look/sound/taste/feel like?
Modalitás

Képesség

Can (ability)

Engedélykérés

Can/could/may
Can/could/may I join you,
expressing permission

Tanácsadás

Should/shouldn’t

You should ask her.

Kötelezettség

Have to (Past)

Did you have to be there?

Tiltás

Mustn’t

You mustn’t smoke here.

Linking words

And/or/but/because

conditional

We’ll stay at home if it rains.

Articles

A, an, the

Some+plural noun

There are some pencils in the
bag.

Logikai viszo‐
nyok
Feltételesség
Szövegösszetar‐
tó eszközök

any+plural noun
Some +singular noun
Any +singular noun

I can swim.

Have you got any sisters?
I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase.
There isn’t any juice in my
glass.

Nominative and
Accusative of personal
pronouns
I, he, they…

Me, him, them…
Demonstrative pro‐
nouns

Függő beszéd

Jelen időben

This, that, these, those

Indefinite pronouns

Somebody, anybody, nobody,
everybody

Reported speech with
present reporting
verb

He says he is tired.
I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.
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Témakörök
Személyes vonat‐
kozások, család

Személyes vonatkozások
Családi élet, családi kapcsolatok
Otthoni teendők

Ember és társada‐
lom

Családi ünnepek: karácsony, húsvét

Környezetünk

Az otthon: a ház, a lakás bemutatása, a lakószoba jellemzése
A lakóhely és környéke, nevezetességei
Állatok védelme
Környezetvédelem
Éghajlat

Az iskola

Saját iskolájának bemutatása: sajátosságok
A nyelvtanulás fontossága
Iskolai élet tanuláson kívüli eseményei

A munka világa

Foglalkozások, munkaköri kötelességek, elvárások

Életmód

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

Szabadidő, műve‐
lődés, szórakozás

Mozi, olvasási szokások

Utazás, turizmus

A közlekedés eszközei, lehetőségei

Tudomány és
technika

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

Aktuális témák

Angol ünnepek

Sport: sportágak

10. évfolyam
Fogalomkörök B1‐
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, törté‐
nés, létezés kife‐
jezése
Jelenidejűség

Present Simple

When do you get up? I don’t
drink milk.
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Present Continuous

Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Presen Perfect Simple

Have you done your room?
I haven’t finished it yet.

Múltidejűség

Present Simple
Passive

The school is renovated as it is
very old.

Past Simple

And then she kissed me. Why
didn’t you come yesterday?

Past Continuous

What were you doing at five
yesterday?
I was watching TV when he
phoned.

Jövőidejűség

Birtoklás kifeje‐
zése

Going to

What are you going to do on
Saturday?

Future with will

When will you be fourteen?

Past forms of have

I didn’t have many friends at
school.

Have with will

At the age of 25 I will have a
car.

Possessive adj.

My, your, his/her/its, our, their
dog

Genitive ’s

Kate’s brother
Whose?

Possessive pronouns

Mine, yours, his

Belong to

Who does this bag belong to?
Oh, this is mine.

Térbeli viszo‐
nyok

Irányok, hely‐
meghatározás

Prepositions,
Here, there, on the left, on the
Prepositional Phrases, right, in, on, under, opposite,
Adverbs
next to, between, …
Picture location,
Geographical location

Időbeli viszo‐
nyok

Gyakoriság

How often?

Always, often, sometimes,
never, once/twice a week,
every day.
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Időpont

When?

Now,

What time?

Yesterday, last week, two years
ago,

What’s the time?

Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock, on
Monday
It’s eight.
It’s quarter to eight.

Időtartam

Mennyiségi vi‐
szonyok

How long? (Past
simple)

How long were you in Spain?
One month.

Adverbs with the
Present Perfect

I have already read it. He has
not finished yet.

Already, yet, just

She has just entered the room.

Singulars and plurals

Boys, girls,

Regular and irregular
plurals

Children, people, men, women
…

Cardinal numbers 1‐
100‐
Ordinal numbers

first, second…

Countable nouns

How many CDs have you got?
I’ve got a lot of/few CDs.

Uncountable nouns

How much money have you
got?
I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of
chocolate
all, both, none, neither, every,
each
There were 3 apples on the
plate. Each tasted good.
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Minőségi viszo‐
nyok

Hasonlítás

Comparative and
superlative of short
adjectives

Tom’s younger than Sue. Mary
is the prettiest girl.
She is the most intelligent of
all.
I’m as tall as you.

With long adjectives

This novel is more interesting
than the other one.
Good/bad (better, worse)

Irregular comparative
and superlative forms
of adjectives
Enough
Too, quite

What’s it like? What colour is
it?
What does it
look/sound/taste/feel like?
It isn’t good enough.
The cake tastes quite good.

Modalitás

Képesség,

Can (ability)

engedélykérés

Can/could/may
Can/could/may I join you,
expressing permission
Could, was able to

I can swim.

At last I could pass the axam.
She was able to open the tin
with a knife.

Tanácsadás

Should/shouldn’t

You should ask her.

Kötelezettség

Have to (Past)

Did you have to be there?

Tiltás

Mustn’t

You mustn’t smoke here.

Valószínűség,
lehetőség

Must/may/might/can’ John must be ill.
t + present infinitive
He can’t be at school.
(certainty)

Logikai viszo‐
nyok

Linking words

And/or/but/because

Feltételesség

conditional

We’ll stay at home if it rains.

Célhatározás

purpose

We help you so that you can
pass this exam.
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Szövegösszetartó
eszközök

Articles

A, an, the

Some+plural noun

There are some pencils in the
bag.

any+plural noun
Some +singular noun
Any +singular noun

Have you got any sisters?
I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase.
There isn’t any juice in my
glass.

Nominative and
Accusative of personal
pronouns
I, he, they…

Me, him, them…
Demonstrative pro‐
nouns

Függő beszéd

Jelen időben

This, that, these, those

Indefinite pronouns

Somebody, anybody, nobody,
everybody

Reported speech with
present reporting
verb

He says he is tired.
I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.

Témakörök
Személyes vonat‐
kozások, család

Családi élet mindennapjai, családi kapcsolatok

Ember és társada‐
lom

Női és férfi szerepek

Szülő‐ gyermek kapcsolat

Öltözködés, divat
Vásárlás, szolgáltatások, reklám
Ünnepek

Környezetünk

A lakóhely és környéke, nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek
A városi és vidéki élet összehasonlítása
Környezetvédelem

Az iskola

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

A munka világa

Divatos pályák, előnyei, hátrányai
Diákmunka, nyári munkavállalás

Életmód

Az egészséges életmód, táplálkozás
drog, alkohol, dohányzás,
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Szabadidő, műve‐
lődés, szórakozás

Színház, koncert, kiállítás
Könyvtár, olvasás
Rádió, tévé, számítógép, internet
Kulturális események

Utazás, turizmus

Utazási előkészületek
Egyéni és társas utazás előnyei, hátrányai

Tudomány és
technika

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

Aktuális témák

Angol ünnepek

Internet, mobil telefon, számítógép

Országismeret
11. évfolyam
Fogalomkörök B1
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés, törté‐
nés, létezés kife‐
jezése
Jelenidejűség

Present Simple

When do you get up? I don’t
drink milk.

Present Continuous

Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Present Perfect Simple Have you done your room?
I haven’t finished it yet.

Múltidejűség

Present Perfect
Continuous

I have been learning English
for 4 years.

Present Simple
Passive

The school is renovated as it is
very old.

Present Perfect
Passive

Our car has just been repaired.

Past Simple

And then she kissed me. Why
didn’t you come yesterday?
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Past Continuous

What were you doing at five
yesterday?
I was watching TV when he
phoned.

Jövőidejűség

Birtoklás kifeje‐
zése

Past Simple Passive

When was this book written?

Going to

What are you going to do on
Saturday?

Future with will

When will you be fourteen?

Future Simple Passive

When will it be done?

Past forms of have

I didn’t have many friends at
school.

Have with will

At the age of 25 I will have a
car.

Possessive adj.

My, your, his/her/its, our, their
dog

Genitive ’s

Kate’s brother
Whose?

Possessive pronouns

Mine, yours, his

Belong to

Who does this bag belong to?
Oh, this is mine.

Térbeli viszo‐
nyok

Irányok, hely‐
meghatározás

Prepositions,
Here, there, on the left, on the
Prepositional Phrases, right, in, on, under, opposite,
Adverbs
next to, between, …
Picture location
Geographical location

Időbeli viszo‐
nyok

Gyakoriság

How often?

Always, often, sometimes,
never, once/twice a week,
every day.

Időpont

When?

Now

What time?

Yesterday, last week, two years
ago

What’s the time?

Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock, on
Monday
It’s eight.
It’s quarter to eight.
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Időtartam

Mennyiségi vi‐
szonyok

How long? (Past
simple)

How long were you in Spain?
One month.

Adverbs with the
Present Perfect

I havealready read it. He has
not finished yet.

Already, yet, just

She has just entered the rrom.

How long (Present
Perfect Simple,
Continuous)

We haven’t met yet, I suppose.

Singulars and plurals

Boys, girls

Regular and irregular
plurals

Children, people, men, women
…

I have been sitting here for
hours.

Cardinal numbers 1‐
100‐
Ordinal numbers

first, second…

Countable nouns

How many CDs have you got?
I’ve got a lot of/few CDs.

Uncountable nouns

How much money have you
got?
I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of
chocolate
all, both, none, neither, every,
each
There were 3 apples on the
plate. Each tasted good.
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Minőségi viszo‐
nyok

Hasonlítás

Comparative and
superlative of short
adjectives

Tom’s younger than Sue. Mary
is the prettiest girl.
She is the most intelligent of
all.
I’m as tall as you.

With long adjectives

This novel is more interesting
than the other one.
Good/bad (better, worse)

Irregular comparative
and superlative forms
of adjectives
Enough
Too, quite

What’s it like? What colour is
it?
What does it
look/sound/taste/feel like?
It isn’t good enough.
The cake tastes quite good.

Modalitás

Képesség

Can (ability)

I can swim.

engedélykérés

Can/could/may
Can/could/may I join you,
expressing permission
Could, was able to

At last I could pass the axam.

Manage to

She was able to open the tin
with a knife.

Should/shouldn’t

You should ask her.

Kötelezettség

Have to (Past)

Did you have to be there?

Tiltás

Mustn’t

You mustn’t smoke here.

Valószínűség,
lehetőség

Must/may/might/can’ John must be ill.
t + present infinitive
He can’t be at school.
(certainty)

Logikai viszo‐
nyok
Feltételesség

Célhatározás

How did you manage to come
in?

Linking words

And/or/but/because

Conditional I.

We’ll stay at home if it rains.

Conditional II.

We would stay at home if it
began to rain.

purpose

We help you so that you can
pass this exam.
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Szövegösszetartó
eszközök

Articles

A, an, the

Some+plural noun

There are some pencils in the
bag.

any+plural noun
Some +singular noun
Any +singular noun

Have you got any sisters?
I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase.

There isn’t any juice in my
Nominative and
Accusative of personal glass.
pronouns
I, he, they…
Demonstrative
pronouns
Indefinite pronouns
Relative pronouns
one, ones
Substitute do

Me, him, them…
This, that, these, those
Somebody, anybody, nobody,
everybody
The girl who lives next door
bought a car. The book I gave
you…
Which one would you like?
He asked me to help him, and I
did.

Függő beszéd

Jelen időben

Reported speech with
present reporting
verb

He says he is tired.

Reported speech with
past reporting verb

She said I was handsome.

I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.

I asked him if we had met
before.

Témakörök
Személyes vonat‐
kozások, család

Személyes tervek
Nemzeti ünnepek
Egyén és család nálunk és a célországokban

Ember és társada‐
lom

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel

Környezetünk

Környezetvédelem

Az iskola

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága

A munka világa

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

Életmód

Az egészséges életmód

Hasonlóságok és különbségek az emberek között

drog, alkohol, dohányzás,
104

Szabadidő, műve‐
lődés, szórakozás

Kulturális események

Utazás, turizmus

Egyéni és társas utazás előnyei, hátrányai

Tudomány és
technika

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

Aktuális témák

Angol ünnepek
Országismeret

12. évfolyam
Fogalomkörök



































Modal verbs with perfect infinitive
You should have told her.
They may have come home.
It must have been a very good holiday.
Future Continuous
This time tomorrow I’ll be flying over the ocean.
Future Perfect
By the end of this year they will have been
married for 20 years.
Past Perfect Continuous I was tired. I had been working all day.
Present Continuous Passive
Our flat is being redecorated.
Past Continuous Passive We had to climb the stairs because the lift was
being repaired.
Participle clauses
Preparing for my test, I reviewed the last three
chapters.
Having finished lunch, we went back to work.
Would (past habits)
I would go to the river every day when I was a
young girl.
Wish (state verbs/action verbs) I wish you would help me.
Wish (unfulfilled actions) I wish I hadn’t said that.
Gerund and infinitive in idiomatic expressions, It’s no use talking to him.
There’s no point in waiting here.
If we are to catch the train, we should leave
immediately.
He went there only to find that everybody had left.
Conditionals ‐ mixed type
If we had bought a map, we would know where
we are.
Inversion (for emphasis) Hardly had he arrived when he had to leave again.
Not only did he arrive late, but he also forgot to
bring a present.
Subjunctive
She insisted that she help her.
It’s funny that you should say that.
I suggest he go home.
We had better go home now.
I would rather have some coffee.
I would rather you didn’t do this.
It’s time we went home.
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Témakörök
1. Személyes
vonatkozások,
család

A család szerepe az egyén és a társadalom életében

2. Ember és
társadalom

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése

Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése

Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében
Öltözködés
A fogyasztói társadalom, reklámok
Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házas‐
ság)

3. Környezetünk

A lakóhely és környéke fejlődésének problémái
A környezetvédelem lehetőségei és problémái

4. Az iskola

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon
Események és hagyományok az iskolában

5. A munka vilá‐
ga

A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, di‐
vatszakmák

6. Életmód

Az étkezési szokások hazánkban és más országokban
GMO mentesség, organikus ételek (biotermékek)
Ételspecialitások hazánkban és más országokban
A kulturált étkezés feltételei, fontossága
A szenvedélybetegségek
A gyógyítás egyéb módjai

7. Szabadidő,
művelődés, szó‐
rakozás

A szabadidő jelentősége az ember életében

8. Utazás, turiz‐
mus

Az idegenforgalom

9. Tudomány és
technika

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társada‐
lomra, az emberiségre

10 Gazdaság és
pénzügyek

Pénzkezelés

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok
A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai

Európai Unió
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AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
ANGOL
EMELT ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS 11. ÉVFOLYAMON
Témakörök


Family:
o Nuclear family, distant relatives, only child
o Family changes, roles, different generations
o Friendship
 Shopping:
o Shopping habits, advertisements
 Services:
o Post office, bank, police, garage, hairdresser’s
 Clothes and different styles
 Family and public holidays
 Education:
o School types
o Language learning
 Jobs:
o Opportunities
o CV, job interview
o Future goals, job satisfaction
 Housing:
o Town and city, hometown, current issues
o Houses and flats
 Meals:
o Eating habits
o Healthy way of life
o Types of restaurants
o Hungarian cuisine and specialities
 Health:
o Diseases, treatment, addiction
o Healthy diet
 Sports:
o Traditional and extreme sports and Olympics
 Traffic:
o Travelling by ship,train, plane, cars
o Holidays, preparations
 Tourism:
o Different types of journeys and accommodation facilities,
o Advantages and disadvantages
 Entertainment:
o Internet, Computers, Mobile phones
o Hobbies, keeping pets, entertainment facilities
 Environment:
o Weather and clothing
o Environmental pollution and protection
o Endangered species
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 Politics:
o The EU: organisation, opportunities
Nyelvtani témakörök:

















Contrastive use of present tenses
Contrastive use of past tenses
Used to and would
Contrastive use of present perfect tenses and Past simple
Contrastive use of future forms
Future perfect and future perfect continuous
Review of auxiliaries ( ability, obligation, probability, permission, advice)
Making comparisons
Participle forms and clauses
Defining and non‐defining relative clauses
Conditional clauses, mixed conditionals
Clauses of contrast, purpose and result
Wishes and related forms
Causative structures
Passive voice (transitive and intransitive verbs) with auxiliaries in different tenses
Verb patterns
AZ OSZTÁLYOZÓ, JAVÍTÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI
NÉMET NYELV
4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

9. évfolyam:
Ajánlott témakörök
Személyes
család

vonatkozások,

Familie, Vorstellung

Ember és társadalom

Kennenlernen, Einkaufen, Kleidung

Környezetünk

Wohnung, Möbelstücke

Az iskola

Schulleben, Fremdsprachen

A munka világa
Életmód
Szabadidő,
szórakozás

Tagesablauf, Essgewohnheiten, Im Restaurant
művelődés, Freizeitaktivitäten

Utazás, turizmus
Tudomány és technika
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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

10. 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
Tudomány
technika

Urlaub, Urlaubswünsche, Verkehr, Im Hotel

és

Aktuális témák
Fogalomkörök nyelvi kifejezései










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

11. évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes vonat‐ Familientypen, Familienleben, Hausarbeit
kozások, család
Ember és társada‐
lom

Mode, Markenklamotten

Környezetünk

Wohntypen, Stadtleben, Landleben, Einkaufsmöglichkeiten

Az iskola
A munka világa

Berufswahl

Életmód

Gesunde Lebensweise, Sport

Szabadidő, műve‐
lődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány
technika

Schweiz

és

Aktuális témák
Fogalomkörök nyelvi kifejezései










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

12. évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes vonat‐ Lebenslauf
kozások, család
Ember és társada‐
lom

Freunde, Familienfeste
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Környezetünk

Wetter

Az iskola
A munka világa

Berufswahl

Életmód
Szabadidő, műve‐ Hobby
lődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány
technika

és

Computer, Internet

Gazdaság
pénzügyek

és

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
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.
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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
nevezetességei.)

célországokban.

(Német

városok,

tartományok

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.

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?
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Ab
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
Dativ: mit
Konjunktionen (und/oder/aber/denn)
Personalpronomen, Possessivpronomen
dieser, welcher, man

10. évfolyam
Ajánlott témakörök
Személyes vonatkozások, család




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

Ember és társadalom





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

Környezetünk




Különböző lakások a világban, berendezések
A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai,
Ügyintézés.

Az iskola


Az internet szerepe a tanulásban

A munka világa


Nyári munkavállalás.

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.
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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
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

11.évfolyam
Ajánlott témakörök
Ember és társadalom




Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban

Környezetünk



Az otthon: vidék kontra város
Növények és állatok a környezetünkben.
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Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárási viszonyok

Az iskola




Saját iskola bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka., Németországban egy
tanév külföldiként
Iskolai hagyományok.

A munka világa



Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.

Életmód
 Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).
Szabadidő, művelődés, szórakozás



Extrém sportok
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a
célországokban.

Utazás, turizmus




Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok Németországban
Osztálykirándulás.

Gazdaság és pénzügyek




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

Fogalomkörök nyelvi kifejezései



















Lassen (Präsens, Präteritum)
Vorgangspassiv (Präsens,Präteritum, Perfekt) , Vorgangspassiv mit Modalverben
Zustandspassiv
Sich lassen + Infinitiv
Plusquamperfekt
Partizip Präsens
Partizip Perfekt
Sein + zu + Inf.
Haben + zu+ Inf.
Wortfolge mit Dativ / Akkusativ
Subjektsatz
Objektsatz
Temporalsatz
Finalsatz um+zu+Infinitiv / damit
Konjunktiv II Vergangenheit
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)
115



Pronomen (Derjenige, diejenige, dasjenige, einer, eine, eines der …, einander, Rela‐
tivpronomen: wo, wer, wen, wem, wessen, Reziprokpronomen: einander)

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

Tudomány és technika


Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.

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
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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

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
Ünnepek, családi ünnepek.

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház
bemutatása).
A lakóhely nevezetességei.
Az iskola
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és
más országokban.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.

Fejlesztési feladatok
Beszédértés: értse meg a
köznyelvi beszéd főbb vona‐
lait, ha azok számára ismert
témákról szólnak valamint a
világos, nem túl hosszú üze‐
neteket, bejelentéseket.
Beszédkészség: tudjon részt
venni mindennapi témáról
szóló beszélgetésben. Képes
legyen magát megértetni,
leírni az érdeklődéséhez
tartozó dolgokat, és egyszerű
módon álláspontját kifejteni,
megvédeni.
Olvasásértés: Értse meg a
hétköznapi témákról szóló
szövegek lényegét. Legyen
képes a lényeges és a lényeg‐
telen információt
megkülönböztetni
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.
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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.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
Ünnepek, családi ünnepek.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tole‐
rancia, pl. fogyatékkal élők.

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.
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.

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.
Beszédkészség:
Tudjon részt venni a
nyelvterületen utazás köz‐
ben felmerülő helyzetekben
valamint ismerős, minden‐
napi
témákról való beszélgetés‐
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.
Olvasásértés:
Értse meg olyan szövegek
lényegét, melyek hétköznapi
témákkal foglalkoznak. Értse
meg az eseményekről,
érzelmekről, véleményekről
szóló írásokat.
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
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

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.

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

Fejlesztési feladatok
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.
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.
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.
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.

szövegek lényegét. Értse meg
az eseményekről, érzelmek‐
ről, véleményekről szóló
írásokat.
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
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.

Fejlesztési feladatok
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.

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.
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?
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.

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

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.
121

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

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

Fejlesztési feladatok
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.
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?
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.

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.

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
család

vonatkozások,

Familie, Vorstellung

Ember és társadalom

Kennenlernen, Einkaufen, Kleidung

Környezetünk

Wohnung, Möbelstücke

Az iskola

Schulleben, Fremdsprachen

A munka világa
Életmód

Tagesablauf, Essgewohnheiten, Im Restaurant

Szabadidő,
szórakozás

művelődés, 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
Tudomány
technika

Urlaub, Urlaubswünsche, Verkehr, Im Hotel

és

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‐ Familientypen, Familienleben, Hausarbeit
kozások, család
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
Tudomány
technika

Schweiz

és

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‐ Zukunftspläne
kozások, család
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‐ Freizeitaktivitäten, Fernsehen, Party organisieren
lődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány

Urlaubswünsche, Reisevorbereitungen, Verkehr

és
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technika

Technik zu Hause

Aktuális témák
Gazdasági
pénzügyek

és

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‐ Lebenslauf
kozások, család
Ember és társada‐
lom

Freunde, Familienfeste

Környezetünk

Wetter

Az iskola
A munka világa

Berufswahl

Életmód
Szabadidő, műve‐ Hobby
lődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány
technika

és

Computer, Internet
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Aktuális témák
Gazdasági
pénzügyek

és

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‐ Personalien, Familienleben, Eltern und Kinder, Hausarbeit, Plane für
kozások, család
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‐ Freizeitaktivitäten, Hobbys, Lesen, Fernsehen, Sport, Theater, Kino,
lődés, szórakozás Museum, kulturelle Ereignisse
Utazás, turizmus
Tudomány
technika

Verkehr, Wegbeschreibung

és

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) 9‐11. 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 ‐ elsőként a 2016. január 1‐je után érettségizők esetében ‐ 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. Az eredeti dokumentumot az iskola megőrzi, azt a tanuló nem kapja vissza.
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.
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Ha a tanuló ezt nem teszi meg, hiányzása igazolatlannak minősül. 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. A tanítási órára későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével
írja be a tanár a naplóba. A késések ideje összeadódik, 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.
11. A rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti. 5 alkalommal
történő késés írásbeli büntetést von maga után. A tanuló által vállalt egyéb órákról,
szakköri foglalkozásokról stb. való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek.
12. 750 után érkező, tehát ugyancsak késő tanulók fegyelmező intézkedésben részesülnek.
Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.
13. A tanítás kezdetéről való késések alapján a diák a következő büntetésben részesül:
 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
14. 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.
15. 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.

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 megszervezéséhez
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.

Kollégiumi házirend

1.
A tanulók jogai
1.1. A tanulókat a kollégiumi tagsági viszony alapján megillető jogok
A tanuló



igénybe veheti a kollégium eszközeit és létesítményeit;
igénybe veheti az intézmény egyéb helyiségeit, létesítményeit az éves
munkatervben rögzítettek szerint nevelő felügyelete mellett;
 részt vehet a kollégium sport‐ és diákköri munkájában, versenyeken;
 részt vehet a kollégiumi programokon;
 javaslatot tehet, kezdeményezhet;
 diákkört hozhat létre;
 kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben,
jutalomban részesülhet;
 választhat és választható a különböző szintű önkormányzati szervekbe;
 a diákönkormányzathoz fordulhat érdekképviseletért;
 kimenőt kaphat és hazautazhat;
 vendéget fogadhat;
 a kollégiumvezetőtől tájékoztatást kaphat személyes adatai tárolásának módjáról.
A tanulónak joga továbbá, hogy a kommunikációhoz való jogát és a kollégiumban
lakáshoz való jogát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem sérti
másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza társai tanuláshoz, pihenéshez való jogának
gyakorlását.
A tanulók a szociális támogatás, juttatás iránti kérelmüket azokba az iskolákba
nyújthatják be, mellyel tanulói jogviszonyban állnak. A kedvezményes étkezés iránti
kérelmüket az Önkormányzatnál nyújthatják be.

1.2. A kollégiumi tagsághoz való jog, a kollégiumi tagság
1.2.1. A kollégiumi tagsági viszony keletkezése
A kollégiumba felvett minden tanuló kollégiumi tagsági viszonnyal rendekezik. E
jogviszony a beiratkozáskor kezdődik, és az adott tanév végéig érvényes; az iskolai tanulói
jogviszony megszűnéséig tanévenként megújítható.
A kollégiumi felvétel és tagság egy tanévre szól.
A felvételi kérelmek elbírálásánál ‐ felsőbb éves tanulók esetében ‐ figylembe kell venni
az előző nevelési évben tanúsított magatartást, közöségi tevékenységet és az előző évi
tanulmányi eredményt is.
Az év közben történő átjelentkezés rendkívüli esetnek minősül, az iskola igazgatója
egyéni elbírálás alapján, esetenként dönt a felvételről.
A felvételi kérelmekről a kollégiumvezető véleményének kikérésével az iskola igazgatója
dönt, a döntésről a tanuló két héten belül értesítést kap.
A beköltözés feltétele a közösségi életre való egészségi alkalmasság, amelyhez orvosi
igazolás szükséges.
1.2.2. A kollégiumi tagság megszűnése
A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik:



a tanulói jogviszony megszűnésével, egyébként a tanév végén
a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével,
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ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató – a szülõ,
nagykorú tanuló esetében a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális
helyzetének vizsgálata után – megszünteti, a megszûnés tárgyában hozott döntés
jogerõre emelkedésének napján,
ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülõ a tanuló kollégiumi tagságáról írásban
lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon,
ha a tanulót egy másik kollégium átvette (az átvétel napján).

1.3. A kollégiumból történő eltávozások, beérkezések és hazautazások
rendje
Diákjainknak a tanév vagy szünetek előtti utolsó tanítási napján reggel 8 óráig ki kell
költözniük a kollégiumból. Ha a tanítási szünetekben és az ünnepnapoko nem tudnak
hazautazni, azt legalább egy héttel előre jeleznük kell a csoportvezetőknél, a bentmaradás
lehetőségéről az igazgató dönt.
A nyári szünetben a kollégium bezár.
1.3.1. Hétvégi érkezések és eltávozások
1. A kiskorú tanulók szüleitől és a nagykorú tanulóktól a tanév elején írásbeli vagy szóbeli
nyilatkozatot kérünk arról, hogy a kollégista a tanév során mely időpontban hagyja el
hétvégére a kollégiumot, és mikor érkzik oda vissza. A kollégium a tanulók
felügyeletéről csak a szülő által igazolt időszaknak megfelelően gondoskodik ‐ ilyen
igazolás hiányában pedig vasárnap délután 16 órától péntek reggel 8 óráig.
2. Ettől eltérő hazautazási és visszaérkezési rendre kiskorúak esetén csak a szülő
(gondviselő) előzetes kérelme vagy utólag a kollégista által hozott írásbeli igazolás
alapján van lehetőség. Ebben az esetben emellett még szükséges, hogy a szülő az
ügyeletes nevelőtanárt 21 óráig telefonon értesítse.
3. Nagykorúnak az eltérő visszaérkezésről nem kell igazolást hoznia, viszont előre be kell
jelentenie, hogy mikor érkezik vissza a kollégiumba.
4. Hétvégi iskolai rendezvény esetén a kollégium a diákok rendelkezésére áll. Az igényt a
csoportvezetőknek kell bejelenteni legalább egy héttel korábban. A lehetőségről az
igazgató dönt.
5. A kollégiumból való hazautazás rendkívüli állapot elrendelése esetén ‐pl. zord időjárás
miatt ‐ megtiltható.
1.3.2. Hétközben történő távozások és érkezések
1. A kollégistának minden reggel megfelelő időben és felszereléssel együtt, felkészülten
kell elindulnia az iskolába és iskola után a szilencium kezdetére meg kell érkeznie.
2. Annak érdekében, hogy a tanulók heti és napi programja a nevelőtanárok számára
ismert legyen, az iskolai órarendet a tanév második hetében a kollégium vezetője az
iskolák igazgatói által kijelölt személyektől megkéri.
1.3.3. Hétközben történő rendkívüli események
Amennyiben a kollégista beteg, köteles ezt az ügyeletes nevelőnek jelezni, aki elküldi a
tanulót az ügyeletes orvosi rendelőbe. Amennyiben a beteg állapota indokolja, a beteget tanár
kíséri el.
Mentőt kell hívni minden olyan esetben, amikor a tanuló szoros megfigyelésre szorul,
minden olyan esetben, amikor állapota rosszabbodása várható, amikor az elsősegélynyújtáson
túl egyéb tényező is felmerül. Kórházba szállítás esetén a tanuló kísérete a mindenkori mun‐
kabeosztás figyelembe vételével valósul meg.
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A tanulót el kell különíteni minden olyan esetben, amikor a tanulóra a környezet vagy a
környezetre a tanuló veszélyes lehet.
Az iskolai idő alatti lyukasórákat a kollégista köteles az iskolájában tölteni.
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1.3.4. Tanórák utáni beérkezés, kimenők
1. A tanítási órákról való beérkezés 16 óráig kötelező. Amennyiben a kollégista nem tud
a fenti időpontra beérkezni, ezt a tényt jeleznie kell az ügyletes nevelőnek, és azt is,
hogy mi ennek az oka és a beérkezés mikorra várható. Ezt az ügyeletes nevelőtanár
minden esetben beírja az ügyeleti naplóba, és felhívja a késésre a csoportvezető tanár
figyelmét.
2. A jutalom kimenő a tanulmányi munka, a magatartás, az életkor figyelembevételével
egyénenként kerül megállapításra.
3. Akinek az átlagostól eltérő napirendje van, az a kollégiumvezetőtől a kérdéses
intervallumra állandó kimenőt kér. Ugyanígy állandó kimenő kérhető állandó iskolán
kívüli elfoglaltság esetében is.
4. A szakiskolások szakmai gyakorlatának idején a kimenő beosztása egyénileg történik.
5. 18 év alatti tanuló 16 óra után kizárólag a nevelőtanár engedélyével hagyhatja el a
kollégiumot.
6. A kollégium éjszakai kimaradást csak hiteles szülői kérés alapján engedélyez.
7. A kollégista rendkívüli időpontban, szülői telefonhívásra vagy betegség esetén a
nevelőtanár engedélyével elhagyhatja a kollégiumot, ám ebben az esetben a szülőnek
utólag kell igazolást (betegség esetén pedig orvosi igazolást is) küldenie arról, hogy a
diák valóban otthon volt.
1.3.5. Hiányzások igazolása
A tanuló egy tanítási évben a szülő (gondviselő) kérésére és igazolása alapján három
napot hiányozhat. A hiányzásról szóló igazolást a diák a hiányzás végét követő 8 napon belül
köteles bemutatni csoportvezető tanárának. Amennyiben ezt nem teszi, igazolása érvénytelen,
hiányzását igazolatlannak kell tekinteni.
Ha a tanuló betegség miatt nem megy iskolába, az orvosi igazolást ‐ mielőtt
osztályfőnökének leadná ‐ csoportvezető tanárának is be kell mutatnia.

1.4. A látogatók fogadásával kapcsolatos rend





Közvetlen családtagokat (szülőket és testvéreket) a lakószobában az ügyeletes
nevelőtanár tudtával lehet fogadni, a kollégista szabad idejének terhére.
Ismerősök, barátok ‐ szintén az ügyeletes nevelőtanár tudtával ‐ csak a földszinti
előtérben fogadhatók az általános kimenő ideje alatt. Őket a lakószobákba vagy a
kollégium más helyiségeibe vinni csak kivételes esetben és kizárólag az ügyeletes
nevelőtanár engedélyével szabad.
Minden vendéglátó felelősséggel tartozik vendége magatartásáért, viselkedéséért.

1.5. Vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi jogok
Vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi jogait mindenki szabadon gyakorolhatja úgy, hogy
ezen jogok gyakorlása mások jogait ‐ különös tekintettel a kollégiumi tagsági viszonnyal
kapcsolatos jogokra ‐ nem sértheti.

1.6. A magánlakáshoz való jog szabályozása



A szobákat az együttélés szabályainak betartásával többen használják.
Díszítés, faliújság kihelyezése lehetséges, a közerkölcsöt sértő (erotikus, pornográf
és erőszakot sugalló), valamint önkényuralmi jelképeket hordozó képek és tárgyak,
az államhatalmat szimbolizáló jelképek viszont akkor sem helyezhetők ki, ha ehhez
a szobatársak hozzájárulnak.
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Maradandó változást okozni a szobában tilos. A szobák csak a nevelőtanár tudtával
és beleegyezéssel rendezhetők át. A szobákat csak gyurmaragasztóval felragasztott
képekkel lehet díszíteni.
Aki a szobát nem rendeltetésszerűen használja, annak kell az eredeti állapotot
visszaállítania.
Zenét hallgatni legfeljebb 22.00 óráig a napszaknak megfelelő hangerővel és csak a
szobatársak beleegyezésével, zavarásuk nélkül lehet.
A szobák ajtaját nappal minden esetben be kell zárni, amennyiben a szobában nem
tartózkodik senki. A szobák kulcsát távozáskor az ügyeletes nevelőnek kell leadni,
aki a nevelői szobában elhelyezi azokat.
Éjszaka a szobák zárása tilos.
A kollégium a magánlakáshoz való jog feltételeit zárható szobaajtóval teremti meg,
ezzel a lakószobákban elhelyezett tárgyakért korlátozott felelősséget vállal.
A magánlakáshoz való jog korlátozása csak egészségügyi, pedagógiai és
biztonságvédelmi okokból történik.

1.7. Tanár‐ és szobaválasztás rendje és szabályai






A tanulók csoportvezető tanárt nem választhatnak. A kötelező és szabadon
választható foglalkozásokra való jelentkezéskor a tanulókkal közöljük, melyik
nevelőtanár tartja az adott foglalkozást. Ez alapján és érdeklődésüknek megfelelően
a diákok szabadon választhatnak foglalkozási csoportot.
Szobát, nyomós érvvel (és a cserepartner beleegyezésével), ám kizárólag a
csoportvezető tanár tudtával és beleegyezésével, a szobák átadása‐átvétele után
lehet cserélni.
Szobacsere esetén mindkét szobát a csoportvezető tanárnak kell szemléznie. A
hiányosságokért a szobát átadó lakók a felelősek.
Annak a diáknak, aki másik szobában szeretne aludni, az ügyeletes nevelő
engedélyét kell kérni.

2.
Tanulói kötelezettségek
2.1. tanulók kötelességei
A tanuló kötelessége













betartani a házirendet;
legjobb tudása szerint tanulni (a tanórákra rendszeresen felkészülni, a házi
feladatot elkészíteni);
a pedagógiai program által előírt kötelező kollégiumi foglalkozásokon részt venni;
óvni saját és társai testi épségét;
bármilyen vészhelyzetet, balesetet, balesetveszélyes helyzetet, állapotot,
haladéktalanul jelenteni, akár csak a tűz‐ és munkavédelmi előírásokat betartani.
A tanulónak kötelessége az előírásoknak megfelelően kezelni a kollégium eszközeit,
használni létesítményeit, felszereléseit;
személyes tárgyaira, értékeire vigyázni;
lakókörnyezetét rendben és tisztán tartani, rendszeresen takarítani; a kollégium
közös helyiségeit, berendezéseit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, állagukat,
tisztaságukat megóvni;
saját hálószobájában a nyugalmat biztosítani, a szobatársak tanulási, pihenési
szándékát tiszteletben tartani;
az ügyeleti szolgálatot pontosan ellátni;
a kimenőről, hétvégi eltávozásról pontosan visszaérni;
hiányzásait megfelelően igazolni;
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a hirdetőtáblán lévő hivatalos hirdetményeket figyelemmel kísérni;
valamint a fentiekre vonatkozó nevelőtanári utasításokat maradéktalanul betartani.

Elvárjuk kollégistáinktól, hogy




a kollégium rendezvényein és mindennapi életében minél tevékenyebben részt
vegyenek;
az intézmény pedagógusaival, dolgozóival és diákjaival tiszteletteljesen
viselkedjenek;
a közös helyiségekben és a köztereken tiszta, ápolt külsővel jelenjenek meg.

2.2. A károkozással, a kár megtérítésével kapcsolatos szabályok
A szobák berendezésében okozott kárért a lakók teljes mértékben felelősek.
Amennyiben az adott kár megtérítését senki sem vállalja, azt a szoba lakói egyenlő mértékben
elosztva térítik meg.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákat a kollégium lakóinak kell kijavítani,
azoknak, akik a szobában abban az időben laktak, amikor a sérülés keletkezett. Ha az
időtartam nem határolható be, a rendbetételben mindazoknak részt kell venniük, akik az év
folyamán a szobában laktak.
Egyéb esetekben a kárért szintén a károkozó a felelős ‐ mégpedig a fegyelmi testület
által megállapított mértékben és rend szerint.
A szobakulcs elvesztését, rongálódását jelenteni kell a nevelőnek, a pótlásról a szoba
lakóinak 3 munkanapon belül gondoskodniuk kell.

2.3. A kollégiumi tagsággal összefüggő költségek
A kollégiumban lakás a köznevelési törvénynek megfelelően ingyenes.
Az étkezési díjat minden hónapban a kiírásnak megfelelő időpontban kell befizetni az
Önkormányzat által meghatározott módon és helyen.
Az étkezés lemondását legalább 1 héttel előbb kell jelezni az ügyeletes nevelőnek. Ez alól
kivétel minden előre nem látható váratlan esemény.

2.4. A betegség esetén szükséges teendők szabályozása
A betegséget, rosszullétet az ügyeletes nevelőnek azonnal jelezni kell.
Szükség setén fel kell keresnie az iskolaorvost, vagy a háziorvosát, aki igazolja az
ellenőrzőben, hogy megjelent.
A beteg diák az orvos utasításai alapján, de kizárólag az ügyeletes tanárnak tett
bejelentést követően hazautazhat.
A rendszeresen használt gyógyszerekről a csoportvezető tanárt tájékoztatni kell.

2.5. Tiltott tárgyak köre
A kollégiumba tilos behozni: tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot, sérülést okozó,
veszélyes tárgyakat, alkoholt, kábítószert.
Tilos a szobában bármilyen étel‐, italmelegítő és fűtőeszközt működtetni.
A kollégiumba állatot behozni tilos.
Személyes használatú eszközök (például laptop, hifi) a kollégiumvezető engedélyével
hozhatóak; ezek használatát a Házirend előírásainak betartásával engedélyezheti.
A kollégium csak azokért a személyes értékekért vállal felelősséget, melyeket a tanulók
átadnak megőrzésre a nevelőknek.
A kollégiumvezető írásos engedélye nélkül az intézmény területén hang‐ és képfelvételt
készíteni tilos.
139

2.6. Kötelező viseletek
Kollégiumi ünnepségeken a tanulók iskolája által előírt ünnepi viselet a kötelező.

2.7. Rendkívüli események jelentésének, jelzésének rendje
A tűz‐ és munkavédelmi szabályzatban rögzítettek alapján.
Az esetleges tüzet meg kell próbálni eloltani, közben riadóztatni kell a többieket és az
ügyeletes nevelőtanárt. Amennyiben az oltás lehetetlen, a tüzet a lehető legtöbb érintettnek a
lehető leghamarabb jelezni kell, majd a menekülési útvonalakon haladéktalanul el kell hagyni
az épületet. Ugyanez vonatkozik tűzriadó esetére is.
Egyéb rendkívüli eseményt is ‐ pl. baleset történik – azonnal jelezni kell a leggyorsabban
elérhető pedagógusnak.

2.8. Tiltott tanulói magatartás
2.8.1. A kollégiumban, és a kollégium által szervezett rendezvényeken



A tanulóknak a kollégiumban és a kollégiumon kívül, a diákok részére szervezett
rendezvényeken a szervezetre káros élvezeti cikkek (dohány, szeszesital, drogok)
fogyasztása tilos.
A kollégiumban tilos a lányoknak a fiúk szintjére, a fiúknak a lányok szintjére
engedély nélkül bemenni.

2.8.2. A kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során




A házirend általános tiltásai érvényesek.
A kollégiumból engedéllyel eltávozott tanulónak tilos az engedélyezettől eltérő
helyen tartózkodni.
Marcali területét engedély nélkül elhagyni tilos.

2.9. A tanulással kapcsolatos kötelezettségek
Alapvető kötelessége minden diáknak, hogy az iskolai tanítási órákra felkészülten
menjen. A kötelező szilenciumon mindenkinek részt kell vennie.
 A tanári segítséget igénylő tanulók szervezett keretek között tanári felügyelettel
tanulnak.
 A megfelelő tanulmányi eredménnyel és tanulási módszerekkel rendelkező tanulók
szobájukban, önállóan készülhetnek fel.
 A kilencedikesek az első félévi értékelésig tanári felügyelettel tanulnak.
 Pótszilenciumon kötelező részt vennie azoknak, akik délután más elfoglaltságon
voltak, illetve tanulási kötelezettségüket nem teljesítették.
 A 3,7 vagy e feletti tanulmányi eredményű tanulók szabadon tanulnak.
 Az egész héten gyakorlaton résztvevő tanulóknak nem kötelező az adott héten a
szilencium. Az ennél rövidebb gyakorlaton lévők esetén a gyakorlati nap előtt nem
kötelező a szilencium, a tanítási nap előtt kötelező.
 Tanulóidőben kollégiumon kívüli programon a szilenciumra kötelezett diák csak
engedély alapján vehet részt.
 Aki a szilencium vége előtt elkészült a tanulással, nevelőtanári engedéllyel
befejezheti a tanulást.
 Két teljes szilenciumi mulasztás csoportvezetői intéssel jár, s erről a szülő is
értesítést kap.
 Éjszakai tanulás maximum 23 óráig engedélyezett, illetve indokolt esetben az
ügyeletes tanárral való egyeztetés után tovább is.
 Takarodó után a tanulás a hálószobákban csak a szobatársak beleegyezésével
megengedett.
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Korrepetálást egyénileg és csoportosan is lehet kérni.

2.10. A takarékosság szabályai
A kollégium minden lakója köteles megtartani az intézmény takarékossági szabályait.
Villany: ha a hálóban senki sem tartózkodik, az utolsó távozónak le kell oltania a villanyt
és a hálókulcsot leadni a nevelőiben. Ennek elmulasztása fegyelmi intézkedést von maga után.
Nappal csak indokolt esetben éghet a lámpa.
Takarodó után a WC‐k, mellékhelyiségek villanyait a használónak le kell oltania.
Fűtés: éjszakára, valamint eltávozáskor az ablakokat be kell zárni.
Víz, melegvíz: mosdás, zuhanyozás után a csapokat el kell zárni, feleslegesen a vizet nem
szabad folyatni.

3.
A kollégiumi foglalkozások rendje
3.1. Kötelező és választható kollégiumi
távolmaradás igazolása

foglalkozások

rendje,

a

Minden kollégistának kötelező részt vennie:
 a kollégiumi gyűléseken;
 az előre meghirdetett ünnepi kollégiumi rendezvényeken;
 heti egy alkalommal a pedagógiai csoportfoglalkozáson;
 heti egy alkalommal egy kötelezően választott foglalkozáson.
Ezekről a foglalkozásokról való hiányzást igazolni kell.
A kollégista részt vehet minden egyéb kollégiumi foglalkozáson.
A foglalkozásokat vezető tanárok jelenléti ívet és előmeneteli naplót készítenek.
A foglalkozások kiírása a tanulók érdeklődésének felmérése után, minden tanév elején,
szeptember 21‐ig történik a témakörök és a foglalkozást vezető tanárok megjelölésével.

3.2. Napirend
630

Ébresztő, az ügyeletes nevelő felügyeletével.

630‐700

Reggeli készülődés, rendrakás, takarítás.

700‐715

Szemle.

7.20

A kollégium elhagyása, reggeli.

1130‐1430
1600‐ig

Ebéd.
A kollégiummal közös intézmény tanulóinak az iskolai ebédelési rend szerint, a
többi tanulónak a kollégiumi ebédelési rend szerint.
A tanulók beérkezése általános kimenő után, aktuális teendők elvégzése.

1600‐1700

1. szilencium, korrepetálás.

1700‐1710

Szünet.

1710‐181

2. szilencium, korrepetálás.

1810‐1830

Szünet, vacsorához készülődés.

1830‐1900

Vacsora.

1900‐2100

Választott foglalkozás /hetente 2 alkalommal/. Csoportfoglalkozás /hetente egy‐
szer csoportonként/.

20‐22

Pótszilencium, csoportfoglalkozás /heti 2 órában/, korrepetálás, egyéni törődés,
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szabadidő
2200‐2230

Esti készülődés, zuhanyozás.

2230

Takarodó.

Délelőtt kollégista csak külön engedéllyel tartózkodhat az épületben.
Az általános napirendről eltérő programra a csoportvezető nevelő, annak távollétében
az ügyeletes tanár adhat indokolt esetben engedélyt.
Esti TV nézésre az ügyeletes nevelő ad engedélyt.

3.3. Heti rend
Hétvégén, illetve az első tanítási napot megelőző napon visszaérkezés a kollégiumba 16
és 21 óra között történik.
A hazautazás az utolsó tanítási nap órarendjéhez igazodik.
A kollégiumi foglalkozások heti rendje és a nevelőtanárok beosztása tanévenként
változó lehet. A konkrét heti rendet minden tanévben a kollégium éves munkaterve rögzíti.

4.
A kollégium helyiségeinek használata
4.1. A kollégium helyiségeinek használata, óvó‐védő rendszabályok
1. Az intézmény egész területén tilos: futkározni, felkapaszkodni, konnektorba nyúlni, a
kollégium berendezéseit önállóan szerelni, az elektromos berendezéseket önállóan
használni, ablakpárkányokra felülni, felmászni, ablakon kihajolni, vagy egyéb
balesetveszélyes helyzetet előidézni.
2. A kollégium minden helyiségében tilos: az épületből bármilyen hulladékot, szemetet
kidobni, a helyiségeket, berendezési tárgyakat, eszközöket szándékosan rongálni.
3. A kollégisták a rendelkezésre álló helyiségeket, berendezéseket, eszközöket a
tanuláshoz, művelődéshez, pihenéshez, tisztálkodáshoz, étkezéshez, sporthoz, valamint
a szabadidő hasznos eltöltéséhez rendeltetésüknek megfelelően, a vagyon, munka és
tűzvédelmi szabályok szerint szabadon használhatják.
4. Amennyiben a közös helyiségekben már senki sem tartózkodik, az utolsónak
kötelessége az ablakokat becsukni, a villanyt leoltani, a termet bezárni, kulcsát az
ügyeletes nevelőnek leadni és a helyiség állapotáról beszámolni, melyet a nevelőnek
ellenőriznie kell.
5. A közös helyiségeket csak akkor kell a diákoknak kitakarítaniuk, ha rendellenesen
összepiszkolták. A takarítást elsősorban azoknak kell elvégezniük, akik a szennyezést
elkövették. Ha a személy kiléte nem állapítható meg, a takarítókat az ügyeletes
nevelőtanár jelöli ki.

4.2. A létesítményhasználattal kapcsolatos munka‐, tűzvédelmi, baleset‐
megelőzési szabályok
A kollégiumban az intézmény egészére vonatkozó rend érvényes.
Tanév elején csoportfoglalkozáson a csoportvezetők tájékoztatást adnak a baleset‐ és
tűzvédelmi szabályokról, melyeket saját és társai testi épségének védelmében köteles minden
diák megtartani (aláírással igazolni).

4.3. A kollégiumba érkező küldeményekre, telefonálásra vonatkozó
szabályok
A leveleket, küldeményeket az ügyeletes nevelőtől lehet átvenni. A szülők telefonon
hívhatják gyermeküket, a hívást a diákok a nevelői szobában fogadhatják.

4.4. A felszerelésekért való felelősség szabályai
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4.4.1. Általánosan
A tanuló általános felelősséggel tartozik az intézmény vagyontárgyaiért és helyiségeiért.
A tanuló igénybe veheti a kollégium vagyontárgyait, átvételkor tudomásul veszi, hogy értük
felelősséget vállal, az esetleges kárt megtéríti. A szándékosan okozott kárt (egészben vagy
részben) meg kell téríteni vagy helyre kell hozni. A károkozásról a kollégium a szülőt írásban
értesíti.
Aki egy kulcsot elvisz, az felelősséggel tartozik a teremért, ahová megy és az
eszközökért, amit használ, és automatikusan jelenteni köteles, ha valamit nem tisztán és
rendben talál.

5.

A kollégiumi diákközösségek és a diákönkormányzat jogainak
gyakorlása, a diákkörökre vonatkozó szabályok
5.1. Általános szabályok
1. Kollégiumunkban a tanulók jogainak érvényesülését a diákönkormányzat szavatolja.
Ha a diákot jogai gyakorlásában sérelem éri a csoportvezetőjéhez, a
diákönkormányzathoz, a kollégiumvezetőhöz, az intézmény igazgatójához fordulhat.
2. A kollégium a tanulók igényei szerint olyan szakköröket, foglalkozásokat szervez,
amelyek megtartásához a szükséges feltételeket az intézmény biztosítani tudja. Azok a
szakkörök, foglalkozások élveznek előnyt, amelyre a jelentkezők létszáma magasabb.
3. A tanuló kezdeményezheti diákkörök létrehozását, csatlakozhat diákkörökhöz, ha
annak céljai, működése nem ellentétes az intézmény Pedagógia programjában
megfogalmazott alapelvekkel, és ha a diákkör valamennyi tagja a diákkör ülésein a
kollégiumi szabályzatok előírásait megtartja.
4. A kollégium a diákkör munkáját segítő tanár és helyiség biztosításával segíti.
A diákkör létrehozásáról az intézmény igazgatóját tájékoztatni kell.
A tanulói jogok gyakorlásához szükséges információkat
 csoportvezető tanártól
 szülőktől (szülői értekezlet, egyéni beszélgetés után)
 összkollégiumi megbeszélésen
 diákönkormányzaton keresztül
 közgyűlésen kaphat a diák.
5. A kollégium életével kapcsolatos bármely kérdésben a tanuló véleményt nyilváníthat
és kérdezhet
 csoportfoglalkozáson
 képviselőjén keresztül a diákönkormányzatban
 diákközgyűlésen
6. A tanuló személyét érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphat csoportvezető
tanárától.

5.2. A diákönkormányzattal kapcsolatos rendelkezések
1. A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik.
2. A kollégium a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja:
diákönkormányzatot segítő tanár, helyiség az önkormányzat megbeszéléseihez,
postaköltség, telefonhasználat, fénymásolás.
3. A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz a kollégiumi programok
szervezésében, tervezésében, önálló programjai meghatározásában.
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4. A véleménynyilvánítás szempontjából a kollégisták 50%‐a+1 fő minősül a tanulók
nagyobb csoportjának.

6.

A tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések

Az emberi együttélés szabályait betartó magatartást vár el a kollégium mindenkitől
intézményen belül és kívül.

6.1. Dicséret és jutalmazás
Kollégiumunk dicséretben részesíti és jutalmazza azokat a tanulókat, akik:








kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el
jelentősen javítanak előző félévi tanulmányi átlagukon
környezetük, szobájuk rendje folyamatosan példás
a közösség életének szervezésében aktívak
a hagyományok ápolásában, környezetszépítő tevékenységben részt vállalnak
az intézmény által hirdetett játékokon, vetélkedőkön szívesen vesznek részt
kimagasló teljesítményt érnek el a háziversenyeken.

6.2. A dicséret formái





nevelői dicséret
csoportvezetői dicséret
kollégiumvezetői dicséret
nevelőtestületi dicséret

6.3. A dicséret közzététele
A kollégiumi gyűléseken, az éves közgyűléseken, ünnepélyeken kerülnek bejelentésre,
ill. átadásra az elismerések (könyv, tárgyjutalom, oklevél).

6.4. A tanulók fegyelmezése, fegyelmi intézkedések
Az a tanuló, aki a kollégiumi Házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi,
kollégistához méltatlan magatartást tanúsít, fegyelmező intézkedésben részesül.
Csoportvezető fegyelmező intézkedései:
 kimenőmegvonás
 írásbeli figyelmeztetés
 írásbeli intés
Az elkövetett fegyelemsértés súlyosságát mérlegelve az a kollégista részesül a
csoportvezetői büntetés megfelelő fokozatában, aki :
 megsérti a Házirend előírásait
 hazautazásról nem érkezik vissza időben, és késését érdemben igazolni nem tudja
 kimenőről kevesebb, mint egy órát késik
 visszaérkezésekor nem jelentkezik le az ügyeletes tanárnál
 tanulmányi munkája romlik, vagy bukásra áll
 délutáni tanórán (szilenciumon) többször is fegyelmezetlen, vagy hiányzik a kötelező
foglalkozásról
 sorozatosan megsérti a szobarend előírásait
 nevelőjével tiszteletlenül, diáktársaival szemben agresszívan viselkedik
 nem látja el a rábízott feladatokat.
Két írásbeli figyelmeztetés után írásbeli intés, két írásbeli intés után kollégiumvezetői
figyelmeztetés a következő büntetési fokozat.
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Kollégiumvezető fegyelmező intézkedései:
 kimenőmegvonás
 írásbeli figyelmeztetés
 írásbeli intés
Az elkövetett fegyelemsértést mérlegelve az a kollégista részesül a kollégiumvezetői
büntetés megfelelő fokozatában, aki súlyosan megsérti a Házirend előírásait.
Két írásbeli figyelmeztetés után írásbeli intés, két írásbeli intés után fegyelmi eljárás
megindítása a következő büntetési fokozat.
A fegyelemsértés súlyossága alapján már első alkalommal is ki lehet szabni a fegyelmező
intézkedések bármely kategóriáját!
A fegyelmező intések a csoportnaplóba bejegyzésre kerülnek, melyről a szülő is értesül.

6.5. Fegyelmi büntetések
Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan, súlyosan és sorozatosan megszegi fegyelmi
eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül.
Fegyelmi büntetések:







a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba,
e) kizárás
fegyelmi büntetés szabható ki

Az intézményen belül történő dohányzás azonnali kizárást, valamint a hatályos
jogszabályok szerinti pénzbüntetést von maga után, ugyanis cselekedetével nem csak saját, de
diáktársai életét is veszélyeztetheti.

7.

A kollégiumi házirenddel kapcsolatos eljárási szabályok

1. A házirend elfogadásának módja, eljárási sorrendje
A diákok, a szülők képviselői és a nevelőtanárok közössége döntenek a házirend
elfogadásáról, a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
2. A házirend érvényesülésének figyelemmel kísérése, a nyilvánosságra hozatal rendje, a
megismerhetőség folyamatos biztosítása
A Házirendet beiratkozáskor, illetve annak érdemi változásakor minden kollégista diák
és szülő megtekintheti. Ezen kívül minden tanév elején ki kell hirdetni a tanulóknak, akik a
benne foglaltak megismerését aláírásukkal igazolják. A kihirdetés a kollégiumi csoportvezető
tanárok feladata.
A házirendet a diákönkormányzat használatra megkapja.
A házirendet a faliújságon és a nevelői szobában ki kell függeszteni.

XIV.

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
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2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

cipő és – az időjárástól függően – nyakkendő. A diákok ünnepi öltözetének része az
iskola jelvénye, ezt olyan külső rendezvényeken is viseljék, amelyen az iskolát
képviselik.
A testnevelésórákon kötelező öltözékről a tanév elején a testnevelő tanárok adnak
tájékoztatást.
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.
Az iskolai és iskolán kívüli szervezett iskolai rendezvényeken a tanulóknak a szervező
tanár vagy az osztályfőnök útmutatásai alapján kell részt venniük.
Az iskola rendszeres tájékoztatást nyújt programjairól, a tanév eseményeiről és ezek
időpontjairól az iskola honlapján, az ellenőrzőkönyvben illetve az iskolarádión
keresztül.
A szülők elektronikus naplóhoz való hozzáférése egyéni kódok alapján lehetséges,
melyeket az osztályfőnök juttat el a szülőkhöz.
A tanulók az őket megillető jogokat a beiratkozás napjától gyakorolhatják.
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.
A tanulók nagyobb közösségének a tanulók 50%‐a + 1 tanulót kell tekinteni.
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xV.
1,.

Záró rendelkezések

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 igazgatőja 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.
A házirend módosítására az érdekelt tanulók a diákönkormányzatnál vagy az iskola
igazgatójáná|, a tanulók gondviselői illetve aZ iskola alkalmazottai az iskola
igazgatőjánál írásban tehetnek javaslatot. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon
belül a nevelőtestület dönt.
|elen házirend tartalmával és értelmezésévelkapcsolatosan aZ érdekeltek kérdéssel
fordulhatnakazintézmény igazgatőjához, helyetteséhez, valamint a diákönkormányzat
vezetőjéhez.
4.

Jelen házirend a jőváhagyást követó
intézm é ny v ezetőj e hagyj a őv á.

1. munkanaptól hatályos. }elen házirendet az
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