
Osztályozó- és javítóvizsga 
követelményei 



Osztályozóvizsga követelményei 

Képzés típusa: Szakgimnázium Elejére 

Tantárgy megnevezése: Magyar nyelv és irodalom 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév

követelményei 

9. évfolyam
(irodalom) 

Mítosz és mitológia, A görög mitológia 
A trójai mondakör 
A homéroszi eposzok 
A görög líra versformái 
A görög színjátszás kezdetei, A görög drámairodalom 
Szophoklész: Oidipus király 
Szophoklész: Antigoné 
A római császárkor költészete: Catullus, Vergilius, 
Horatius 
A Biblia, A bibliai teremtéstörténetek 
A középkori keresztény irodalom 
A lovagi irodalom 
Dante Alighieri: Isteni színjáték 
Francois Villon költészete 
Az Árpád-kor magyarországi irodalma 
Az első magyar vers: az Ómagyar Mária-siralom 
Liturgikus drámák a középkorban 
A világi színjátszás kezdetei 

Giovanni Boccaccio: Dekameron. A novella 
Petrarca Daloskönyve 
A koraújkori magyar irodalom 
A reformáció. A reformáció korának magyar irodalma 
Janus Pannonius pályája, epigrammaköltészete, elégiái 
Balassi Bálint pályája, szerelmi költészete 
William Shakespeare pályája 
Shakespeare: Romeo és Júlia 
Shakespeare: Hamlet, dán királyfi 
Az európai barokk 
A magyar barokk irodalom 
Zrínyi Miklós pályája, A Szigeti veszedelem keletkezése, 
felépítése 
A magyar barokk eposz 
Az európai klasszicizmus 
A klasszicista dráma. Boileau 
Molière színháza, Molière: Tartuffe 

Mi a kommunikáció? 
A tömegkommunikáció és a metakommunikáció 
A médiaműfajok. A sajtóműfajok 
A médiaműfajok. A rádiós és televíziós műfajok   
A médiaműfajok. Az internetes műfajok 
A beszéd és a nyelv, a nyelvi szintek 

A beszédhangok képzése 
A magánhangzók képzésének jellemzői 

Helyesírásunk rendszere, alapelvei: A kiejtés elve,  
A szóelemzés elve, A hagyomány elve, Az egyszerűsítés 
elve  
46. Helyesírásunk szabályai: A különírás és az egybeírás
A kezdőbetű 

Az idegen szavak helyesírása  
Az írásjelek, Az elválasztás 



Osztályozóvizsga követelményei 

9. évfolyam
(magyar nyelv) 

A magánhangzótörvények 
A mássalhangzók képzésének jellemzői 
A mássalhangzótörvények  
A szóelemek  
A szóalkotás módjai, A ritkább szóalkotási módok 
A szavak: A szófajok 
A szószerkezetek: Az alanyos szószerkezetek,  
A mellérendelő szószerkezetek, Az egyéb alárendelő 
szószerkezetek 
A mondatok 
A mondatok fajtái a kommunikációs tartalom és a 
beszélő szándéka szerint 
A mondatok fajtái szerkezetük szerint 
Fogalmazási kalauz. Az esszé 

A rövidítések és a mozaikszók helyesírása, A számok 
helyesírása 
Mi a szöveg?  
A szöveg és a kommunikáció: A szövegvilág 
A szöveg és a kommunikáció: A szövegértelem szintjei 
A szöveg szerkezete 
A szöveg szerkezete, szerkezettípusai  
A szöveg jelentése: A szöveg témája, Tartalmi-logikai 
kapcsolatok a szövegben 
A szöveg jelentése: Jelentésbeli kapcsolóelemek a 
szövegben  
A szöveg jelentése: A téma és a réma 
A szöveg grammatikája  
A szöveg grammatikája  

10. évfolyam
(irodalom) 

A felvilágosodás és stílusai 
Az angol próza, Daniel Defoe: Robinson Crusoe 
az angol próza, Jonathan Swift: Gulliver utazásai 
A francia próza, Voltaire: Candide, avagy az optimizmus 
A francia próza, Rousseau értekezései és szépirodalmi 
munkássága 
A német klasszika, Goethe: Faust 
Friedrich Schiller munkássága 
A magyar felvilágosodás szellemi háttere és irodalmi 
élete 
Bessenyei György és a testőrírók 

Batsányi János lírája 
Kazinczy Ferenc munkássága 
Csokonai Vitéz Mihály élete, munkássága 
Berzsenyi Dániel élete, munkássága 

A romantika jellemzői az irodalomban és más művészeti 
ágakban 
Az angol romantika /Coleridge, Wordsworth, Byron, 
Shelley, Keats/ 
Az orosz romantika /Puskin/ 
A reformkorszak és a magyar romantika irodalmából 
Katona József életpályája, munkássága 
Katona József: Bánk bán /szerkezete, jellemek, 
cselekménye/ 
Kölcsey Ferenc életpályája, munkássága /Hazafias lírái, 
erkölcsi tanításai/ 

Vörösmarty Mihály élete, munkássága /Hazafias lírái, 
szerelmi és kései lírái/ 
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde  
A Himnusz és a Szózat összehasonlítása 



Osztályozóvizsga követelményei 

Változások a 17-18. század folyamán Petőfi Sándor élete, munkássága 
Arany János életpályája, nagyepikája, balladái 
Jókai Mór életpályája, Az arany ember értelmezése 

10. évfolyam
(magyar nyelv) 

A szavak szintje, a szófajok 
Az alapszófajok 
A viszonyszók és a mondatszók 
A szószerkezetek jellemzői 
A mondat jellemzői, jelentése, modalitása 
A mondatok fajtái szerkezetük szerint 

Az alárendelő összetett mondat 
A mellérendelő összetett mondat 
A többszörösen összetett mondat 
Mi a jel? 
Hangalak és jelentés kapcsolata 
Mi a szöveg? A szöveg megszerkesztése, Szövegtípusok 
Mi a retorika? A nyilvános megszólalás jellemzői 

11. évfolyam
(irodalom) 

Arany János költészete 
Madách Imre: Az ember tragédiája 
Vajda János lírája 
Mikszáth Kálmán alkotói portréja 
A realizmus 
Az angol regény 
A francia epika 
Az orosz realizmus (Csehov, Tolsztoj) 
A modern polgári dráma (Ibsen) 

Tankönyv: Mohácsy Károly: Színes irodalom a 
gimnáziumok és a szakközépiskolák 11. évfolyama 
számára 15-131. oldal 

A líra átalukálás a 19. század második felében 
(Baudelaire, Verlaine, Rimbaud) 
A Nyugat jelentősége 
Ady Endre életműve 
Krúdy Gyula novellái 
Móricz Zsigmond alkotói portréja 
Babits Mihály életműve 
Kosztolányi Dezső életműve 
Juhász Gyula lírája 
Tóth Árpád Lírája 
Karinthy Frigyes művei 

Tankönyv: Mohácsy Károly: Színes irodalom a 
gimnáziumok és a szakközépiskolák 11. évfolyama 
számára 132-288. oldal 

11. évfolyam
(magyar nyelv) 

Retorika és kommunikáció 
A nyilvános megszólalás szövegtípusai 
A szónok tulajdonságai és feladatai 
A szövegszerkesztés menete 
A beszéd felépítése 

Anyanyelvünk változatai 
A csoportnyelvek 
Az ifjúsági nyelv 
Az argó és a szleng 
A nyelvjárások 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

A meggyőzés forrásai 
A bizonyítás és a cáfolat 
A szöveg kidolgozása 
A beszéd megszólaltatása 
 
 
Tankönyv: Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar 
nyelv és kommunikáció 11. évfolyam 7-64. oldal 

A határon túli magyarok nyelvhasználata 
A nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés 
A nyelvújítás mozgalma 
A tömegkommunikáció szerepe a nyelvművelésben 
Magyar nyelvészeti folyóiratok 
 
Tankönyv: Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar 
nyelv és kommunikáció 11. évfolyam 65-92. oldal 

12. évfolyam 
(irodalom) 

Móricz Zsigmond alkotói portréja 
Babits Mihály életműve 
Kosztolányi Dezső életműve 
Juhász Gyula lírája 
Tóth Árpád Lírája 
Karinthy Frigyes művei 
A XX. század világirodalma (Apollinaire, Kafka, Thomas 
Mann, Brecht) 
A két világháború közötti magyar irodalom (Szabó 
Lőrinc, Márai Sándor, Németh László, Illés Gyula) 
 
Tankönyv: Mohácsy Károly: Színes irodalom a 
gimnáziumok és a szakközépiskolák 11. évfolyama 
számára 206-288. oldal 
Irodalom Tankönyv 12. Kísérleti tankönyv 10-33. oldal, 
68-109. oldal 

József Attila életműve 
Radnóti Miklós alkotói portréja 
A XX. század második felének magyar irodalma (Ottlik 
Géza, Weöres Sándor, Pilinszky János, Nemes Nagy 
Ágnes, Nagy László) 
Örkény István alkotói portréja 
A közelmúlt irodalma: Kertész Imre 
 
 
 
 
Tankönyv: Irodalom Tankönyv 12. Kísérleti tankönyv 40-
139. oldal 

12. évfolyam 
(magyar nyelv) 

A nyelv és a kommunikáció 
A nyelv és a cselekvés 
A nyelv és a társadalom 
A nyelv és a gondolkodás 
A nyelvek eredete és típusai 
Az írás története 
A magyar nyelv évezredei 
A nyelvrokonság bizonyítékai, kutatói, rokonítási 
kísérletek 

A hangrendszer változásai (magánhangzók és 
mássalhangzók) 
A nyelvtani rendszerünk kialakulása, változásai 
(igeragozás rendszere, névszók jelei és ragjai, a 
viszonyszók gazdagodása) 
A magyar helyesírás története 
Szókincsünk bővülése 
Jelentésváltozások 
Az irodalmi nyelv kialakulása 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

A magyar nyelv történeteinek főbb korszakai 
A nyelvtörténeti kutatások forrásai 
 
Tankönyv: Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 
12. évfolyam 14-46. oldal 

A határon túli magyarok nyelvhasználata 
 
 
Tankönyv: Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar 
nyelv és kommunikáció 12. évfolyam 47-78. oldal 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakközépiskola Elejére 

Tantárgy megnevezése: Magyar kommunikáció 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

9. évfolyam 
Magyar kommunikáció 

 
A kommunikáció fogalma, tényezői, céljai, típusai, 
zavarai 
Nyelv és beszéd: A nyelvet kísérő nem nyelvi jelek 
Jelek és jelrendszerek 
Stíluskorszakok 
Helyesírásunk rendszere, alapelveinek elmélete és 
gyakorlata 
Tanulási technikák 
 

 
A tömegkommunikáció fogalma; tömegkommunikációs 
eszközök, sajtóműfajok elméletben és gyakorlati 
felismerése 
A nyilvános kommunikáció szabályai 
Az internet és az internetes kommunikáció; új 
kommunikációs lehetőségek 
Műnemek, műfajok 
Szóképek, alakzatok 
Nyelv és beszéd fogalma: A beszédaktus-elmélet 
A kortárs költészet 
 

10. évfolyam 
Magyar kommunikáció 

 
A kommunikáció fogalma, tényezői, céljai, típusai, 
zavarai; A verbális és nonverbális kommunikáció 
eszközei, módjai 
Kommunikációs alapelvek 
Az interkulturális kommunikáció; udvarias társalgás, 
véleménynyilvánítás 
A stílus fogalma, fajtái; A társalgási stílus jellemzői, 
változatai 
A nyelv és a beszéd: nyelvváltozatok, nyelvhasználat, 
nyelvhelyesség 
A stílusrétegek 
Ady Endre élete, munkássága, újszerűsége, versei 
József Attila életútja, pályaképe, modernsége, versei 
Dráma és színház: Shakespeare drámái 
 

 
A hagyományos és az amerikai típusú önéletrajz 
Az önéletrajz tartalmi és formai követelményei 
A motivációs levél fogalma, tartalmi és formai 
követelményei 
Kérvényírás elméletben és gyakorlatban 
A retorika – a nyilvános beszéd művészete /Ünnepi 
beszéd alkotása/ 
A vitázás és a disputa 
Az érvelés és a cáfolat /Érvelő szöveg alkotása/ 
Internetes információk keresése és felhasználása; 
olvasás és tanulás az interneten 
Nyelvtörténet, a szókincs változásai 
A nyelvújítás 
A technika és a globalizáció szerepe a nyelvhasználatra 
 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

 
Dráma és történelem: Bánk bán /jellemek, konfliktusok/ 
Határon túli magyar irodalom: Tamási Áron, Kányádi 
Sándor, Sütő András művei 
 
 
 

 
A határon túli nyelvhasználat 
Az avantgárd – lázadó művészeti irányzatok 
Művészeti ágak, műfajok; a kifejezés eszközei 
Művészet és giccs; műalkotás és műkedvelés; hobbi és 
giccs 
Az irodalom határterületei – krimi, sci-fi, kalandregény, 
fantasy 
 
 
 
 

 
11. évfolyam 

Magyar kommunikáció 

 
A kommunikáció fogalma, típusai, csatornái, nyelvi 
modellje 
A kommunikációs kapcsolatok, a kapcsolat felvétele, 
tartása és lezárása 
A hatékony kommunikáció feltételei 
A hiteles kommunikáció összetevői, jellemzői 
A nem verbális jelek szerepe a kommunikációban 
A nem verbális jelek típusai 
A kommunikációs zavar fogalma, leküzdése 
Az emberek közötti érintkezési formák bemutatása, 
eltérések az egyes kultúrákban 
A kulturált viselkedés szabályai 
A szép magyar beszéd; a helyes beszéd, a 
beszédtechnika 
Beszédjellemzők és hatásaik 
A nyelvi szocializáció hiánya; szóözön, szövegtúltengés, 
zsargon használata, a durvaság, a szégyenlősség, az 
elhallgatás 
 

 
Az írásbeli kommunikáció 
Az írásos érintkezés legjellemzőbb formái: névjegy, 
önéletrajz, levél, ügyiratok /gyakorlati alkalmazás/ 
A kommunikációt segítő tárgyi eszközök a használatban: 
a számítógép, a telefon 
Az illem, az etikett, a protokoll fogalma 
Nyelvi illemtan, illemtani kulturáltság 
A szakmákhoz kapcsolódó sajátos viselkedési szabályok 
elméletben és gyakorlatban: A megjelenés és a küllem; A 
magatartás és az udvariasság; A szakszerűség, a 
munkastílus és a beszédstílus; A konfliktusok kezelése 
 
 

 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakiskolát végzettek középiskolája, nappali rendszerű és esti Elejére 

Tantárgy megnevezése: Magyar nyelv és irodalom  

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12. évfolyam 
(irodalom) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Mítosz és mitológia, A görög mitológia 
A trójai mondakör 
A homéroszi eposzok 
A görög líra versformái 
A görög színjátszás kezdetei, A görög drámairodalom 
Szophoklész: Oidipus király 
Szophoklész: Antigoné 
A római császárkor költészete: Catullus, Vergilius, 
Horatius 
A Biblia, A bibliai teremtéstörténetek 
A középkori keresztény irodalom 
A lovagi irodalom 
Dante Alighieri: Isteni színjáték 
Francois Villon költészete 
Az Árpád-kor magyarországi irodalma 
Az első magyar vers: az Ómagyar Mária-siralom 
Liturgikus drámák a középkorban 
A világi színjátszás kezdetei 
Giovanni Boccaccio: Dekameron. A novella 
Petrarca Daloskönyve 
A koraújkori magyar irodalom 
A reformáció. A reformáció korának magyar irodalma 
Janus Pannonius pályája, epigrammaköltészete, elégiái 
Balassi Bálint pályája, szerelmi költészete 
William Shakespeare pályája 
Shakespeare: Romeo és Júlia 
Shakespeare: Hamlet, dán királyfi 

 
A felvilágosodás és stílusai 
Az angol próza, Daniel Defoe: Robinson Crusoe 
az angol próza, Jonathan Swift: Gulliver utazásai 
A francia próza, Voltaire: Candide, avagy az optimizmus 
A francia próza, Rousseau értekezései és szépirodalmi 
munkássága 
A német klasszika, Goethe: Faust 
Friedrich Schiller munkássága 
A magyar felvilágosodás szellemi háttere és irodalmi 
élete 
Bessenyei György és a testőrírók 
Batsányi János lírája 
Kazinczy Ferenc munkássága 
Csokonai Vitéz Mihály élete, munkássága 
Berzsenyi Dániel élete, munkássága 
Változások a 17-18. század folyamán 
A romantika jellemzői az irodalomban és más művészeti 
ágakban 
Az angol romantika /Coleridge, Wordsworth, Byron, 
Shelley, Keats/ 
Az orosz romantika /Puskin/ 
A reformkorszak és a magyar romantika irodalmából 
Katona József életpályája, munkássága 
Katona József: Bánk bán /szerkezete, jellemek, 
cselekménye/ 
Kölcsey Ferenc életpályája, munkássága /Hazafias lírái, 
erkölcsi tanításai/ 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

 
 

 
 

12. évfolyam 
(irodalom) 

 
Az európai barokk 
A magyar barokk irodalom 
Zrínyi Miklós pályája, A Szigeti veszedelem keletkezése, 
felépítése 
A magyar barokk eposz 
Az európai klasszicizmus 
A klasszicista dráma. Boileau 
Molière színháza, Molière: Tartuffe 
 
 

 
Vörösmarty Mihály élete, munkássága /Hazafias lírái, 
szerelmi és kései lírái/ 
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde  
A Himnusz és a Szózat összehasonlítása 
Petőfi Sándor élete, munkássága 
Arany János életpályája, nagyepikája, balladái 
Jókai Mór életpályája, Az arany ember értelmezése 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. évfolyam 
(magyar nyelv) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mi a kommunikáció? 
A tömegkommunikáció és a metakommunikáció 
A médiaműfajok. A sajtóműfajok 
A médiaműfajok. A rádiós és televíziós műfajok   
A médiaműfajok. Az internetes műfajok 
A beszéd és a nyelv, a nyelvi szintek 
 
A beszédhangok képzése 
A magánhangzók képzésének jellemzői 
A magánhangzótörvények 
A mássalhangzók képzésének jellemzői 
A mássalhangzótörvények  
A szóelemek  
A szóalkotás módjai, A ritkább szóalkotási módok 
A szavak: A szófajok 
A szószerkezetek: Az alanyos szószerkezetek,  
A mellérendelő szószerkezetek, Az egyéb alárendelő 
szószerkezetek 
A mondatok 
A mondatok fajtái a kommunikációs tartalom és a 
beszélő szándéka szerint 

 
A szavak szintje, a szófajok 
Az alapszófajok 
A viszonyszók és a mondatszók 
A szószerkezetek jellemzői 
A mondat jellemzői, jelentése, modalitása 
A mondatok fajtái szerkezetük szerint 
Az alárendelő összetett mondat 
A mellérendelő összetett mondat 
A többszörösen összetett mondat 
Mi a jel? 
Hangalak és jelentés kapcsolata 
Mi a szöveg? A szöveg megszerkesztése, Szövegtípusok 
Mi a retorika? A nyilvános megszólalás jellemzői 
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12. évfolyam 
(magyar nyelv) 

 
 
 

 
A mondatok fajtái szerkezetük szerint 
Fogalmazási kalauz. Az esszé 
Helyesírásunk rendszere, alapelvei: A kiejtés elve,  
A szóelemzés elve, A hagyomány elve, Az egyszerűsítés 
elve  
46. Helyesírásunk szabályai: A különírás és az egybeírás  
A kezdőbetű  
 
Az idegen szavak helyesírása   
Az írásjelek, Az elválasztás 
A rövidítések és a mozaikszók helyesírása, A számok 
helyesírása 
Mi a szöveg?  
A szöveg és a kommunikáció: A szövegvilág 
A szöveg és a kommunikáció: A szövegértelem szintjei  
A szöveg szerkezete 
A szöveg szerkezete, szerkezettípusai  
A szöveg jelentése: A szöveg témája, Tartalmi-logikai 
kapcsolatok a szövegben 
A szöveg jelentése: Jelentésbeli kapcsolóelemek a 
szövegben  
A szöveg jelentése: A téma és a réma 
A szöveg grammatikája  
 
 

 
13. évfolyam 

(irodalom) 
 
 
 
 

 
Arany János költészete 
Madách Imre: Az ember tragédiája 
Vajda János lírája 
Mikszáth Kálmán alkotói portréja 
 
A realizmus 

 
Móricz Zsigmond alkotói portréja 
Babits Mihály életműve 
Kosztolányi Dezső életműve 
Juhász Gyula lírája 
 
Tóth Árpád Lírája 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

 
 
 
 
 
 

13. évfolyam 
(irodalom) 

 

Az angol regény 
A francia epika 
Az orosz realizmus (Csehov, Tolsztoj) 
A modern polgári dráma (Ibsen) 
A líra átalukálás a 19. század második felében 
(Baudelaire, Verlaine, Rimbaud) 
A Nyugat jelentősége 
Ady Endre életműve 
Krúdy Gyula novellái 
Móricz Zsigmond alkotói portréja 
Babits Mihály életműve 
Kosztolányi Dezső életműve 
Juhász Gyula lírája 
Tóth Árpád Lírája 
Karinthy Frigyes művei 
 

Karinthy Frigyes művei 
A XX. század világirodalma (Apollinaire, Kafka, Thomas 
Mann, Brecht) 
A két világháború közötti magyar irodalom (Szabó 
Lőrinc, Márai Sándor, Németh László, Illés Gyula) 
József Attila életműve 
Radnóti Miklós alkotói portréja 
A XX. század második felének magyar irodalma (Ottlik 
Géza, Weöres Sándor, Pilinszky János, Nemes Nagy 
Ágnes, Nagy László) 
Örkény István alkotói portréja 
A közelmúlt irodalma: Kertész Imre 
 

 
 
 
 
 

13. évfolyam 
(magyar nyelv) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Retorika és kommunikáció 
A nyilvános megszólalás szövegtípusai 
A szónok tulajdonságai és feladatai 
A szövegszerkesztés menete 
A beszéd felépítése 
A meggyőzés forrásai 
A bizonyítás és a cáfolat 
A szöveg kidolgozása 
A beszéd megszólaltatása 
Anyanyelvünk változatai 
A csoportnyelvek 
Az ifjúsági nyelv 
Az argó és a szleng 
A nyelvjárások 
 
A határon túli magyarok nyelvhasználata 

 
A nyelv és a kommunikáció 
A nyelv és a cselekvés 
A nyelv és a társadalom 
A nyelv és a gondolkodás 
A nyelvek eredete és típusai 
Az írás története 
A magyar nyelv évezredei 
A nyelvrokonság bizonyítékai, kutatói, rokonítási 
kísérletek 
A magyar nyelv történeteinek főbb korszakai 
A nyelvtörténeti kutatások forrásai 
A hangrendszer változásai (magánhangzók és 
mássalhangzók) 
 
 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

 
13. évfolyam 

(magyar nyelv) 
 

A nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés 
A nyelvújítás mozgalma 
A tömegkommunikáció szerepe a nyelvművelésben 
Magyar nyelvészeti folyóiratok 
 
 
 

A nyelvtani rendszerünk kialakulása, változásai 
(igeragozás rendszere, névszók jelei és ragjai, a 
viszonyszók gazdagodása) 
A magyar helyesírás története 
Szókincsünk bővülése 
Jelentésváltozások 
Az irodalmi nyelv kialakulása 
A határon túli magyarok nyelvhasználata 
 
 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakgimnázium Elejére 

Tantárgy megnevezése: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

9. évfolyam 

 

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

Julius Caesar egyeduralmi kísérlete  

A görög-római hitvilág.  

Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei.  

A zsidó vallás fő jellemzői.  

A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. 

A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a 

mezőgazdasági technika. 

A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői.  

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

konfliktusok. 

 

A középkori város és a céhes ipar. 

Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. 

A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra. 

A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás 

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

A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején.  

A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején.  

Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája. 

   

10. 
évfolyam 

A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői.  

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

jellemzői.  

Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.  

A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői. 

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései.  

A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, 

konzervativizmus és szocializmus) jellemzői. 

Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, 

nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei.  

A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja.  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

A mohácsi vész és az ország három részre szakadása. A várháborúk 

(1541-1568).  

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete.  

A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei.  

Demográfiai és etnikai változások a 18. században. Mária Terézia és 

II. József reformjai. 

A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények.  

A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei.  

   

11. 
évfolyam 

A szövetségi rendszerek kialakulása.  

A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma és értékelése.  

Gazdasági változások a dualizmus korában.  

A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, 

sajátosságai.  

Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a 

modernizációban. Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a 

dualizmus korában. 

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

világháborút lezáró békerendszer.  

A trianoni békediktátum és következményei. 

A náci Németország legfőbb jellemzői. 

A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban. 

A világháború előzményei, kitörése és jellemzői. A holokauszt.  

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb 

lépései.  

A magyar külpolitika a két világháború között.  

A politikai rendszer főbb jellemzői.  

Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések.  

Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években.  

Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” 

Magyarországon.  

Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni 

harcokban.  

Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. A 

holokauszt Magyarországon. 
   

12. 
évfolyam 

A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi 

jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői.  

Az ENSZ létrejötte, működése.  

 

Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése.  

A globális világgazdaság ellentmondásai.  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia 

szétesése; Németország újraegyesítése.  

Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok 

jellegzetességei a Rákosi-korban.  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb 

eseményei; a megtorlás. 

A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok.  

A rendszerváltozás főbb eseményei.  

A piacgazdaságra való áttérés és következményei.  

A határon túli magyarság 1945-től.  

A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői 

napjainkban.  

A szociális ellátórendszer fő elemei. 

Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása, 

az állampolgári jogok, kötelességek. 

A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, 

köztársasági elnök, alkotmánybíróság, ombudsman, helyi 

önkormányzatok, az Alaptörvény). 

A választási rendszer fő elemei.  

A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, 

banki ügyletek). 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a 

munkaviszony megszűnése. 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakközépiskola Elejére 

Tantárgy megnevezése: Társadalomismeret 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

9. évfolyam 

Egyetemes történelem: Európa bölcsői, A sport és 
olimpia eszméi, a korai középkor. A lovagok világa. A 
nagy földrajzi felfedezések. Az átalakuló Európa. 
Franciaország a 18. században. A modern világ születése 
Magyar történelem: A honfoglalás, államalapítás. 
Történelmünk 1301-1526, 1526-1711, 1711-1825, 1825-
1849. 

 
Egyetemes történelem: Az első világháború. A szélsőségek 
évtizedei. A megosztott világ. A hidegháború vége. 
Magyar történelem: A dualizmus kora. A Horthy- korszak. 
A vasfüggöny mögött. 
Társadalomismeret: Magyarország szomszédjai és Európa. 
A magyar társadalom a rendszerváltozás után. 
Népességfogyás, szegénység, deviancia. Társadalmi 
kérdések- nemzetiségek, felekezetek. A nemzeti 
önazonosság kifejezése- a hungarikumok. Mióta járunk 
iskolába? Az iskoláról és a tanulásról. A tanuló társadalom.  
 

10. évfolyam 

 
Világvallások 
Urbanizáció 
Környezetpusztulás, fenntartható fejlődés 
Az Európai Unió múltja, jelene 
A modern polgári állam 
A magyar polgári állam kiépülése 
Az emberi jogok 
Népesség és család 
Nők a történelemben, 
Az ifjúság helyzete  
A szakmunkásképzés régen és ma 
 

 
A demokratikus viszonyok kiépülése 
A többpárti demokrácia Magyarországon 
A magyar állam irányítása, önkormányzatok 
Magyarország Alaptörvénye 
Választójog, választási rendszer Magyarországon 
A cigányok, romák helyzete Magyarok a Kárpát-
medencében 
Magyarok a nagyvilágban 
A munka világa 
A pénz szerepe a történelemben 
A gazdaság szereplői 
Pénzügyek, megtakarítások, hitelek 
 

 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakiskolát végzettek középiskolája, nappali rendszerű és esti Elejére 

Tantárgy megnevezése: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

Év-

folyam 

I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

12. 

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

Julius Caesar egyeduralmi kísérlete  

A görög-római hitvilág.  

Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei.  

A zsidó vallás fő jellemzői.  

A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. 

A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a 

mezőgazdasági technika. 

A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői.  

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

konfliktusok. 

A középkori város és a céhes ipar. 

Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. 

A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra. 

A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás 

Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező 

tevékenysége.  

A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején.  

A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején.  

Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája.  

A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői.  

A lutheri és kálvini reformáció. A katolikus megújulás. A 

barokk stílus jellemzői.  

Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.  

A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források 

alapján. 

A mohácsi vész és az ország három részre szakadása. A 

várháborúk (1541-1568).  

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete. 

A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei.  

Demográfiai és etnikai változások a 18. században. Mária 

Terézia és II. József reformjai. 

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései.  

A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, 

nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői. 

Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, 

nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar 

kezdetei.  

A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth 

reformprogramja.  

A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények.  

A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei.  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

13. 

A szövetségi rendszerek kialakulása.  

A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma és értékelése.  

Gazdasági változások a dualizmus korában.  

A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, 

sajátosságai.  

Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a 

modernizációban. Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a 

dualizmus korában. 

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

első világháborút lezáró békerendszer.  

A trianoni békediktátum és következményei. 

A náci Németország legfőbb jellemzői.  

A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a 

Szovjetunióban.  

A világháború előzményei, kitörése és jellemzői. A holokauszt.  

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb 

lépései.  

A magyar külpolitika a két világháború között.  

A politikai rendszer főbb jellemzői.  

Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések.  

Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években.  

Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” 

Magyarországon.  

Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió 

elleni harcokban.  

Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel.  

A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi 

jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői.  

Az ENSZ létrejötte, működése.  

A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és 

Jugoszlávia szétesése; Németország újraegyesítése.  

Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a 

mindennapok jellegzetességei a Rákosi-korban.  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és 

főbb eseményei; a megtorlás. 

Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése.  

A globális világgazdaság ellentmondásai.  

A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és 

mindennapok.  

A rendszerváltozás főbb eseményei.  

A piacgazdaságra való áttérés és következményei.  

A határon túli magyarság 1945-től.  

A magyarországi romák története és helyzetének főbb 

jellemzői napjainkban.  

A szociális ellátórendszer fő elemei. 

Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének 

bemutatása, az állampolgári jogok, kötelességek. 

A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, 

kormány, köztársasági elnök, alkotmánybíróság, ombudsman, 

helyi önkormányzatok, az Alaptörvény). 

A választási rendszer fő elemei.  

 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

A holokauszt Magyarországon. A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési 

technikák, banki ügyletek). 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a 

munkaviszony megszűnése. 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

 

Képzés típusa: Szakgimnázium Elejére 

Tantárgy megnevezése: Ének-zene 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

10. évfolyam 
Ének-zene 

 
Az őskor zenéje 
Az ókor zenéje 
A középkor egyház zenéje /gregorián ének, mise/ 
A középkor világi zenéje /trubadúrok, Minnesängerek/; 
a többszólamúság 
A reneszánsz zenéje /históriás ének, motetta, 
madrigál/; Palestrina, Lassus 
A barokk zene 
A bécsi klasszicizmus 
A romantika zenéje 
A XX. század zenéje 
Zenei irányzatok 
 

 
A hang létrejötte, a hang jellegzetes tulajdonságai 
Az énekszólamok; rendhagyó éneklésmódok 
Énekes műfajok; az opera és az operával rokon műfajok 
Ünnepek, ünnepélyek /családi, állami, nemzeti, 
egyházi/ 
Jeles napok, népszokások 
A hangszerek /fafúvós, rézfúvós, vonós, ütős/ 
Hangszeres műfajok /szimfónia, szonáta, nyitány, 
versenymű/ 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakgimnázium  Elejére 

Tantárgy megnevezése: Etika 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

11. évfolyam 

Mi az ember?  
Ösztön és szellem, Az ember, mint társas lény 
Munka és kultúra 
Törvény, norma és erkölcs összefüggése 
A szabadság értelmezése 
A jó és a rossz megkülönböztetésének képessége.  
Bűn és bűntudat. 
Az egyén erkölcsi fejlődése 
Szándék, felelősség, lelkiismere, Az akarat 

 

Erkölcsi felfogások és etikák 
Vallás és erkölcs, létcélok és szükségletek 
A személyes kapcsolatok erkölcsi dilemmái, Szeretet és 
erkölcs 
Családi kapcsolatok, házasélet és nemi erkölcs. 
Barátság, részvét és segítség. 
Közösség és társadalom. 
Erkölcs és jogeltérő illetékesség, Társadalmi 
igazságosság és szolidaritás. 
A tudományos- technológiai fejlődés erkölcsi dilemmái 
 

 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakgimnázium Elejére 

Tantárgy megnevezése: Matematika 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

9. 

Halmazok, részhalmaz. 

Halmazműveletek. 

Alaphalmaz és komplementer halmaz. 

Számhalmazok. 

Az intervallum fogalma, fajtái. 

Logikai műveletek. 

Kombinatorika. 

Gráfok. 

Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó. 

Legkisebb közös többszörös. Relatív prímek.  

Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. 

A hatványozás azonosságai. 

Kettes számrendszer. 

Számok normálalakja. 

Nevezetes azonosságok: 

Algebrai tört értelmezési tartománya. 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 

Egy abszolút értéket tartalmazó egyenletek. 

A lineáris függvény. 

Az egyenes arányosság. 

Az abszolútérték-függvény. 

A négyzetgyökfüggvény. 

A fordított arányosság függvénye.  

Geometriai alapfogalmak. 

A háromszög nevezetes vonalai, körei. 

Konvex sokszögek általános tulajdonságai. 

Kör és részei, kör és egyenes. 

A körív hossza. 

A körcikk területe. 

Thalész tétele.  

Pitagorasz-tétel. 

Egybevágósági transzformációk. 

Szimmetrikus négyszögek. 

Szabályos sokszögek. 

Vektorok összege, két vektor különbsége. 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk. 

Adathalmazok jellemzői. 

10. 

Gondolkodási módszerek. 

A négyzetgyökvonás azonosságai. 

A négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása. 

A számok n-edik gyöke, azonosságai. 

A másodfokú egyenlet és függvény. 

Másodfokú egyenlőtlenségek 

Négyzetgyökös egyenletek 

A számtani és mértani közép 

A körrel kapcsolatos ismeretek 

Középponti és kerületi szögek tétele 

Húrnégyszögek tétele 

Párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele 

A háromszög belső szögfelezőjének egy tulajdonsága 

A hasonlósági transzformáció 

Arányossági tételek a derékszögű háromszögben 

Hasonló síkidomok területének aránya 

Hasonló testek térfogatának aránya 

Hegyesszögek szögfüggvényei 

Nevezetes szögek szögfüggvényei 

Vektorok, műveletek vektorokkal, vektor koordinátái 

A sinus és cosinus függvény 

A tangens és cotangens függvény 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

Valószínűség számítás 

11. 

Másodfokúra visszavezethető magasabb fokú egyenletek 

A hatványozás azonosságai 

A hatvány fogalmának kiterjesztése negatív kitevőre 

A hatvány fogalmának kiterjesztése racionális kitevőre 

Az exponenciális függvény és tulajdonságai. 

Egyszerű exponenciális egyenletek 

A logaritmus fogalma. A logaritmus azonosságai 

Logaritmusos egyenletek 

Szögfüggvények általánosítása 

Összefüggés a szögfüggvények között 

A forgásszög meghatározása szögfüggvényéből 

Egyszerű trigonometrikus egyenletek 

A vektorok, műveletek vektorokkal. 

Vektor skaláris szorzata 

A szinusztétel 

A koszinusztétel 

Koordinátageometria: 

Szakasz osztópontjai 

A háromszög súlypontjának koordinátái 

Két pont távolsága, szakasz hossza 

Az egyenes egyenletei, irányvektoros egyenlet 

Két adott ponton átmenő egyenes egyenlete 

Az egyenes normálvektoros egyenlete 

Az egyenes iránytényezős egyenlete 

Két egyenes metszéspontja 

A párhuzamosság és merőlegesség feltétele 

A kör egyenlete 

A kör és egyenes, kölcsönös helyzete 

A kör adott pontjához tartozó érintő egyenlete 

Kombinatorika: 

Kiválasztás és sorba rendezés. 

Gráfok. 

Valószínűség számítás. 

Statisztika. 

 

12. 

A számtani sorozat 

A mértani sorozat 

Kamatos kamat, törlesztő részlet számítása. 

Testek felszíne és térfogata. 

A matematikai logika alapfogalmai. 

Rendszerező összefoglalás: 

Halmazok 

Hatványozás 

Logaritmus 

Algebrai egész kifejezések, algebrai törtek. 

Számelmélet 

Függvények 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek. 

Síkgeometria. 

Egybevágósági transzformációk 

Hasonlósági transzformáció 

Vektorok a koordinátarendszerben 
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Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

Kombinatorikai feladatok 

Gráfok 

Statisztika 

Valószínűség-számítás 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakközépiskola  Elejére 

Tantárgy megnevezése: Matematika  

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

9. 

Műveletek racionális számokkal 
Halmazok, halmazműveletek 
Koordinátarendszer, grafikon, diagram értelmezése 
Mértékegységek 
Probléma-megoldási módszerek 
Logikai alapfogalmak, műveletek 

Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet 
Szöveges feladatok 
Arányosság, egyenes, fordított arányosság 
Százalékszámítás 
Síkidomok tulajdonságai 
Pitagorasz tétel 
Kerület, területszámítás, Testek 

10. 

Műveletek racionális számokkal 
Algebrai kifejezések, képletek, behelyettesítés 
Halmazok, halmazműveletek 
Koordinátarendszer, grafikon, diagram értelmezése 
Probléma-megoldási módszerek 
Logikai alapfogalmak, műveletek 
Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet 

Szöveges feladatok 
Egyenes, fordított arányosság 
Százalékszámítás 
Síkidomok tulajdonságai 
Pitagorasz tétel 
Kerület, területszámítás 
Testek 
Térfogat kiszámítása képletgyűjteménnyel 

11. 

Alapműveletek, hatványozás négyzetgyökvonás 
számológéppel 
Algebrai kifejezések, képletek, behelyettesítés 
Halmazok, halmazműveletek 
Koordinátarendszer, grafikon, diagram értelmezése, 
ábrázolás 
Probléma-megoldási módszerek 
Logikai alapfogalmak, műveletek 
Valószínűség 
Statisztika 

Gyakorlati összefüggések matematikai modelljének 
alkalmazása (egyenes arányosság táblázat, képlet, 
függvény, ábra). 
Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet 
Szöveges feladatok 
Egyenes, fordított arányosság 
Százalékszámítás 
Síkidomok tulajdonságai 
Pitagorasz tétel 
Kerület, területszámítás 
Testek, térfogat kiszámítása képletgyűjteménnyel 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakiskolát végzettek középiskolája nappali rendszerű és esti Elejére 

Tantárgy megnevezése: Matematika  

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

12. 

Halmazok 

Hatványozás, nevezetes szorzatok, oszthatóság 

Függvények 

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 

Ponthalmazok 

Pitagorasz tétele 

Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek, 

egyenlőtlenségek 
Geometriai transzformációk 

Statisztika 

A gyökvonás 

A másodfokú egyenlet 

A körrel kapcsolatos ismeretek 

Hasonlóság 

Hegyesszögek szögfüggvényei 

Vektorok 

Trigonometrikus függvények 

13. 

Kombinatorika, gráfok, matematikai logika 

Valószínűség számítás 

Hatvány, gyök logaritmus 

Exponenciális egyenletek 

Logaritmikus egyenletek 

Függvények 

Koordináta geometria 

Sorozatok 

Felszín- térfogatszámítás 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Algebra, számelmélet 

Függvények sorozatok 

Egyenletek 

Geometria 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakgimnázium  Elejére 

Tantárgy megnevezése: Idegen nyelv (általános nyelv)  

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

9. évfolyam 

Német nyelv: Start! neu 1-5. lecke 
Angol nyelv: New Headway Elementary Fourth edition 
1-3. lecke 
 Francia nyelv:Allons-y I. 1-4 lecke  

Német nyelv: Start! neu 6-10. lecke 
Angol nyelv: New Headway Elementary Fourth edition 
4-6. lecke 
Francia nyelv: Allons-y I. 5-9 lecke 

10. évfolyam 

Német nyelv: Start! neu 11-15. lecke 
 Angol nyelv: New Headway Elementary Fourth edition 
7-9. lecke 
Francia nyelv: Allons-y I. 10-14 lecke 
 

Német nyelv: Start! neu 16-20. lecke 
 Angol nyelv: New Headway Elementary Fourth edition 
1o-12. lecke  
Francia nyelv: Allons-y I. 15-18 lecke 
 

11. évfolyam 

Német nyelv: család, ünnepek (szóbeli témák). 
Írásbeli: olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, hallott 
szövegértés, levélírás. 
Angol nyelv: New Headway Pre- Intermediate Fourth 
edition 1-3. lecke 
Francia nyelv: Allons-y II. 
Írásbeli: olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, hallott 
szövegértés. 
Szóbeli:személyes vonatkozások, család, ünnepek, 
életmód. 
 
 

Német nyelv: lakóhely, iskola, álláskeresés (szóbeli 
témák). Írásbeli: olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, 
hallott szövegértés, levélírás. 
 Angol nyelv: New Headway Pre- Intermediate Fourt 
edition 4-6. lecke 
Francia nyelv: Allons-y II. 
Írásbeli: olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, hallott 
szövegértés, levélírás. 
Szóbeli: szabadidő, szórakozás, utazás, környezetünk, 
ember és társadalom. 
 
 

12. évfolyam 

Német nyelv: napirend, szabadidő, közlekedés (szóbeli 
témák). Írásbeli: olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, 
hallott szövegértés, levélírás. 
Angol nyelv: család, ember és társadalom, 
környezetünk, az iskola, a munka világa (szóbeli 
témakörök). 

Német nyelv: háztartási eszközök, szolgáltatások 
Angol nyelv: életmód, szabadidő, szórakozás, utazás, 
tudomány és technika, gazdaság (szóbeli témakörök). 
Írásbeli: 
olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, hallott 
szövegértés, levélírás. 
 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Írásbeli: olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, hallott 
szövegértés, levélírás. 
Francia nyelv 
Írásbeli: olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, hallott 
szövegértés, levélírás. 
Szóbeli: az iskola, a munka világa. 
 
 

Francia nyelv 
Írásbeli: olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, hallott 
szövegértés, levélírás-segédanyagok, nyelvtani 
összefoglalók. 
Szóbeli: tudomány és technika, gazdaság. 
  

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakgimnázium  Elejére 

Tantárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

12. évfolyam 
Angol nyelv: a vendéglátó üzletek választékában 
szereplő termékek, ételek, italok. Technológiai 
műveletek, munkafolyamatok. 

Angol nyelv: üzleti levél, étlap, itallap, árlap, 
menükártya. 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakközépiskola Elejére 

Tantárgy megnevezése: Idegen nyelv (általános nyelv)  

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

9. évfolyam 

Német nyelv: Start! neu 1-3. lecke 
Angol nyev: The English hub 1 A  1. lecke 
Francia nyelv: Allons-y I. 1-2 lecke 
Bemutatkozás, hét napjai-hónapok ,számok(1-31), 
dátum kifejezése, köszönés. 
 

Német nyelv: Start! neu 4-5. lecke 
Angol nyelv: The English hub 1 A  2. lecke 
Francia nyelv: Allons-y I. 3-4 lecke 
Udvariassági formulák, színek, alapvető élelmiszerek. 
 

10. évfolyam 

Német nyelv: Start! neu 6-8. lecke 
Angol nyev: The English hub 1 A  3. lecke 
Francia nyelv: Allons-y I. 5-6 lecke 
Egyszerűbb szituációk, társalgási témák. 
 

Német nyelv: Start! neu 9-10. lecke 
Angol nyelv: The English hub 1 A  4. lecke 
Francia nyelv: Allons-y I. 7-8 lecke 
Külső –belső tulajdonságok (jellemzés), évszakok. 
 

11. évfolyam 

Német nyelv: Start! neu 11-12. lecke 
Angol nyelv: The English hub 1 B 1. lecke 
Francia nyelv: Allons-y I. 9-10 lecke 
Éttermi alapszókincs, eszközök nevei. 
 

Német nyelv: Start! neu 13-14. lecke 
Angol nyelv: The English hub 1 B 2. lecke 
Francia nyelv: Allons-y I. 11-12 lecke 
Fontosabb ételek, szakács szakszókincs-alapok. 
 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakiskolát végzettek középiskolája nappali rendszerű felnőtt és esti Elejére 

Tantárgy megnevezése: Idegen nyelv  

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

12. évfolyam 

Német nyelv: Start! neu 1-10. lecke 
Angol nyelv: New Headway Pre Intermediate Fourth 
edition 1-3. lecke 
Francia nyelv: Allons-y I. 1-9 lecke 

Német nyelv: Start! neu 16-20. lecke 
Angol nyelv: New Headway Pre Intermediate Fourth 
edition 4-6. lecke 
Francia nyelv: Allons-y I. 10-18 lecke 
Szóbeli: személyes vonatkozások, család, ünnepek, 
életmód. 
 
 

13. évfolyam 

Német nyelv: család, ünnepek, lakóhely, iskola, 
álláskeresés (szóbeli témák). Írásbeli: olvasott 
szövegértés, nyelvhelyesség, hallott szövegértés, 
levélírás. 
Angol nyelv: család, ember és társadalom, 
környezetünk, az iskola, a munka világa (szóbeli 
témakörök). Írásbeli: olvasott szövegértés, 
nyelvhelyesség, hallott szövegértés, levélírás. 
Francia nyelv: Allons-y II. 
Írásbeli: olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, hallott 
szövegértés, levélírás. 
Szóbeli: szabadidő, szórakozás, utazás, környezetünk, 
ember és társadalom. 
 

Német nyelv: napirend, szabadidő, közlekedés, 
háztartási eszközök, szolgáltatások (szóbeli témák). 
Írásbeli: olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, hallott 
szövegértés, levélírás. 
Angol nyelv: életmód, szabadidő, szórakozás, utazás, 
tudomány és technika, gazdaság (szóbeli témakörök). 
Írásbeli: olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, hallott 
szövegértés, levélírás. 
Francia nyelv 
Írásbeli: olvasott szövegértés, nyelvhelyesség, hallott 
szövegértés, levélírás-segédanyagok, nyelvtani 
összefoglalók. 
Szóbeli: az iskola, a munka világa, tudomány és technika, 
gazdaság.  
 
 

 

 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakgimnázium Elejére 

Tantárgy megnevezése: Komplex természettudományos tantárgy  

Évfolyam Altantárgy 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

9.  

Fizika 

Kinematika 

 Mozgások leírása 

 Egyenes vonalú egyenletes 

mozgás 

 Gyorsuló mozgás 

 Szabadesés 

Dinamika 

 Newton törvények alkalmazása 

 Az erő fogalmának ismerete 

 A tömeg és a súly 

megkülönböztetése 

 Munka, energia fogalma a 

hétköznapokban 

Hőtan 

 Hőmérsékleti skálák 

 Halmazállapot változások 

Elektromosságtan 
 Elektromos alapjelenségek 

 Egyenáram. Áramforrások 

 Ohm törvénye 

Mágnesesség 

 Mágneses alapjelenségek 

 Indukció 

 Váltakozó áram, és tulajdonságai 

Atomfizika 

 Atommag felépítése 

 Atomenergia hasznos és káros 

felhasználása 

Fénytan 

 A fény geometriai tulajdonságai 

 A fény hullámtermészete a 

mindennapokban. 

 

 

Kémia 

 

 

 

 

Tájékozódás térben és időben 
A reakciósebesség 
A reakciósebességet befolyásoló 
tényezők 
A katalizátorok szerepe 

Atomi aktivitás 
Az atom felépítése 
Az elektronburok szerkezete 
Izotópok 

Elemek és vegyületek, Kristályrácsok 
Fémes elemek 
Nemfémes elemek 
Vegyületek 
Kristályrácsok 
Oldatok 
A töménység jellemzése 

Szerves molekulák a mindennapokban 
Szénhidrogének 
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Kémia 

 

 

 

Radioaktív izotópok a gyakorlatban 
Ionok képződése 
Az atomenergia 
A Nap energiatermelése, hatása a földi 
életre 
Alternatív energiaforrások - 
fenntartható fejlődés  

Halmazok 
Halmazállapotok, halmazállapot 
változások 
A gázhalmazállapot 
Gáztörvények 
A folyadék halmazállapot 

Etilalkohol, ecetsav, aceton 
Szappanok 
Egyszerű cukrok a mindennapokban 
Összetett szénhidrátok a 
mindennapokban 
Vitaminok, aminosavak 
Óriásmolekulák – Fehérjék, DNS 
Mesterséges szerves vegyületek 

Biológia 

Az „embergép” 
Csontok és izmok 164 
A légzés modellje   
A levegő útja: hogyan beszélünk? 
Miként köhögünk?  
A vérkörök  
Szívverés, pulzus és vérnyomás  
A keringési szervrendszer betegségei 

Energianyerés az élővilágban 
Priestley kísérlete  
Erdei séta  
Az anyagok körforgása 
Bennünk élnek  
Testalkat és lelki béke 
A táplálkozás szervrendszere; 
Mennyiség és minőség  

A szervezet egysége 
Gép és ember; A szervezet: 
szabályozott rendszer 
A hormonok világa 
Cukoranyagcsere, Cukorbetegség 
Reflexek; Érzékeny kapcsolat: 
idegsejtek beszélgetése  
Érzékelés; Egy kifinomult műszer: a 
szem 
Az öröklődés 
 Mennyiség és minőség 
Az öröklődés molekulái (DNS) 
Nők és férfiak 
Életút 

Az ember, társas viselkedése 
Társas viselkedések 
Együttélés - ökológia 

Honnan hová? Biológiai evolúció 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Az élővilág evolúciója 
A genom átformálása, nemesítés, 
GMO) 

Földrajz 

Naprendszer, Bolygok csoportosítása, 
A Föld jellemzése ,Lemezmozgások 
következményei (hegységrendszerek, 
földrengések, vulkanizmus)  Tengervíz 
mozgásai  

Földtörténeti események, Légkör 
felépítése, szerkezete, benne lezajló 
időjárási jelenségek, Talaj kialakulása, 
fajtái övezetekben , Valós és a szoláris 
éghajlati övezetek ,Vízburok, A 
természeti és társadalmi környezet 
(településhálózat, népesség) 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakközépiskola Elejére 

Tantárgy megnevezése: Komplex természetismeret  

Évfolyam 
Altantárgy I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

9. 

Fizika 

Kinematika 

 Mozgások leírása 

 Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

 Gyorsuló mozgás 

 Szabadesés 

Dinamika 

 Newton törvények alkalmazása 

 Az erő fogalmának ismerete 

 A tömeg és a súly 

megkülönböztetése 

 Munka, energia fogalma a 

hétköznapokban 

Hőtan 

 Hőmérsékleti skálák 

 Halmazállapot változások 

Elektromosságtan 
 Elektromos alapjelenségek 

 Egyenáram. Áramforrások 

 Ohm törvénye 

Mágnesesség 

 Mágneses alapjelenségek 

 Indukció 

 Váltakozó áram, és tulajdonságai 

Atomfizika 

 Atommag felépítése 

 Atomenergia hasznos és káros 

felhasználása 

Fénytan 

 A fény geometriai tulajdonságai 

 A fény hullámtermészete a 

mindennapokban. 

Kémia 

Tájékozódás térben és időben 
A reakciósebesség 
A reakciósebességet befolyásoló 
tényezők 
A katalizátorok szerepe 

Atomi aktivitás 
Az atom felépítése 
Az elektronburok szerkezete 
Izotópok 

Elemek és vegyületek, Kristályrácsok 
Fémes elemek 
Nemfémes elemek 
Vegyületek 
Kristályrácsok 
Oldatok 
A töménység jellemzése 

Szerves molekulák a mindennapokban 
Szénhidrogének 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Évfolyam 
Altantárgy I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

Radioaktív izotópok a gyakorlatban 
Ionok képződése 
Az atomenergia 
A Nap energiatermelése, hatása a földi 
életre 
Alternatív energiaforrások - fenntartható 
fejlődés 

Halmazok 
Halmazállapotok, halmazállapot 
változások 
A gázhalmazállapot 
Gáztörvények 
A folyadék halmazállapot 

Etilalkohol, ecetsav, aceton 
Szappanok 
Egyszerű cukrok a mindennapokban 
Összetett szénhidrátok a 
mindennapokban 
Vitaminok, aminosavak 
Óriásmolekulák – Fehérjék, DNS 
Mesterséges szerves vegyületek 

Biológia 

Az „embergép” 
Csontok és izmok 164 
A légzés modellje   
A levegő útja: hogyan beszélünk? Miként 
köhögünk?  
A vérkörök  
Szívverés, pulzus és vérnyomás  
A keringési szervrendszer betegségei 

Energianyerés az élővilágban 
Priestley kísérlete  
Erdei séta  
Az anyagok körforgása 
Bennünk élnek  
Testalkat és lelki béke 
A táplálkozás szervrendszere; Mennyiség 
és minőség  

A szervezet egysége 
Gép és ember; A szervezet: szabályozott 
rendszer 
A hormonok világa 
Cukoranyagcsere, Cukorbetegség 
Reflexek; Érzékeny kapcsolat: idegsejtek 
beszélgetése  
Érzékelés; Egy kifinomult műszer: a szem 
Az öröklődés 
 Mennyiség és minőség 
Az öröklődés molekulái (DNS) 
Nők és férfiak 
Életút 

Az ember, társas viselkedése 
Társas viselkedések 
Együttélés - ökológia 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Évfolyam 
Altantárgy I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

Honnan hová? Biológiai evolúció 
Az élővilág evolúciója 
A genom átformálása, nemesítés, GMO 

Földrajz 

Naprendszerünk, Földünk helye a 
Naprendszerben Térkép ismeret, Légkör 
szerepe, összetétele 

Vízföldrajz, Éghajlati övezetesség, 
Magyarország természet földrajza. 
 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakgimnázium Elejére 

Tantárgy megnevezése: Fizika  

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

10. 

Elektrosztatika 

 Alapjelenségek 

 Coulomb törvénye 

 Az elektromos mező jellemzése 

 A feszültség fogalma 

Elektromos egyenáram 

 Egyenáram jellemzése 

 Ohm - törvénye 

 Vezetők ellenállása 

 Ellenállások kapcsolása 

 Elektromos áram tulajdonsága 

Mágnesesség 

 Alapjelenségek 

 Lorentz -erő 

 Vezetés vákuumban 

Hőtan 
 Hőmérséklet, hőmennyiség 

 Hőtágulás 

 Gázok állapotjelzői 

 Gáztörvények 

Termodinamika 

 Kinetikus gázelmélet 

 A hőtan I. főtétele 

 A hőtan II. főtétele 

 Halmazállapot változások 

 A hő terjedési folyamatai 

11. 

Rezgések és hullámok 

 Rezgések jellemzése 

 Mechanikai hullámok általános jellemzése 

 Hullámtulajdonságok 

 A hang 

Elektromágneses hullámok 

 Kialakulása, létrehozása 

 A rádió, TV elve 

Hullámoptika 

 Gyakorlati jelenségek 

Modern fizika 

 A fény kettős természete 

 Atommodellek 

Atommag szerkezete 

Rádioaktivitás 

Maghasadás 

Magfúzió 

Csillagászat alapjai 

 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakiskolát végzettek középiskolája esti Elejére 

Tantárgy megnevezése: Fizika 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

12.  

Kinematika 

 Mozgások leírása 

 Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

 Gyorsuló mozgás 

 Szabadesés 

Dinamika 

 Newton törvények alkalmazása 

 Az erő fogalmának ismerete 

 A tömeg és a súly megkülönböztetése 

 Munka, energia fogalma a hétköznapokban 

Hőtan 

 Hőmérsékleti skálák 

 Halmazállapot változások 

Elektromosságtan 
 Elektromos alapjelenségek 

 Egyenáram. Áramforrások 

 Ohm törvénye 

Mágnesesség 

 Mágneses alapjelenségek 

 Indukció 

 Váltakozó áram, és tulajdonságai 

Atomfizika 

 Atommag felépítése 

 Atomenergia hasznos és káros felhasználása 

Fénytan 

 A fény geometriai tulajdonságai 

 A fény hullámtermészete a mindennapokban. 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakgimnázium Elejére 

Tantárgy megnevezése: Kémia  

10. 
Tankönyv:  

Zagyi Péter: Kémia 10. (NT-17239) 

Mi hajtja az autót? 

Szerves és szervetlen anyagok 

Szénhidrogének 

A kőolaj 

A benzin 

Élelmiszereink kémiája 

A kenyér 

Fehérjék 

Zsírok és olajok 

Alkoholos erjedés 

Miért eszünk? 

Ízek, színek, 

Illatok, állagok 

Tartósítás 

Anyagok és szerkezetek 

A sokoldalú agyag 

Kőkemény 

A cellulóz 

Mit veszünk magunkra? 

Műanyagok, Műanyagok és környezetvédelem, avagy 

a politejsav nagyszerűsége 

Fémek 

Házak és vázak 

Szépség és tisztaság 

A tiszta ruha titka; 

A szép bőr titka 

Információ: kódok és üzenetek 

Amikor a sejtek beszélgetnek 

Mérgek és orvosságok 

A gyógynövényektől a gyógyszerekig 

Hatások és mellékhatások 

Mérgek 

Mindennapi mérgeink 

A tudomány 

Tudományos elméletek 

Tévedések a tudományban 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakiskolát végzettek középiskolája nappali rendszerű és esti

 Elejér

e 

Tantárgy megnevezése: Kémia 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

12. 

Tájékozódás térben és időben 
A reakciósebesség 
A reakciósebességet befolyásoló tényezők 
A katalizátorok szerepe 

Atomi aktivitás 
Az atom felépítése 
Az elektronburok szerkezete 
Izotópok 
Radioaktív izotópok a gyakorlatban 
Ionok képződése 
Az atomenergia 
A Nap energiatermelése, hatása a földi életre 
Alternatív energiaforrások - fenntartható fejlődés 

Halmazok 
Halmazállapotok, halmazállapot változások 
A gázhalmazállapot 
Gáztörvények 
A folyadék halmazállapot 

Elemek és vegyületek, Kristályrácsok 
Fémes elemek 
Nemfémes elemek 
Vegyületek 
Kristályrácsok 
Oldatok 
A töménység jellemzése 

Szerves molekulák a mindennapokban 
Szénhidrogének 
Etilalkohol, ecetsav, aceton 
Szappanok 
Egyszerű cukrok a mindennapokban 
Összetett szénhidrátok a mindennapokban 
Vitaminok, aminosavak 
Óriásmolekulák – Fehérjék, DNS 
Mesterséges szerves vegyületek 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakgimnázium Elejére 

Tantárgy megnevezése: Biológia  

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

10. 

A vírusok 
A prokarióták országa 
Az eukarióta egysejtűek országa 
A gombák országa 
A zuzmók 
Szerveződési szintek a növények országában 
A moszatok törzsei 
A mohák 
A növényi test szövetei 
A hajtásos növények szervezete 
A harasztok 
A nyitvatermő növények 
A zárvatermő növények 
A virágos növények egyedfejlődése 
Szivacsok, csalánozók 
Férgek  
Puhatestűek törzse 
Ízeltlábúak törzse 
Rovarok osztálya 
Halak, kétéltűek 
A hüllők osztálya, a madarak osztálya 
Az emlősök osztálya 

Élőlények és környezetük 
Az életközösségek 
A populációk 
Egymásra utalva – populációk közötti kölcsönhatások 
Az életközösségek anyag és energiaforgalma 
A társulások jellemzői és változásai 
A bioszféra jelene és jövője, globális környezeti 
problémák 
Az emberiség sajátos problémái és a bioszféra 
Az állatok viselkedése 
Az etológia – irányok és megközelítések 
Az öröklött magatartás 
A tanult magatartás 
Az állatok társas viselkedése 
A kommunikáció 
A szaporodás és az ivadékgondozás 
Önfenntartási viselkedések 
Az emberi viselkedés – a humán viselkedés komplex 
A kárpát-medence élővilága 
Sziklák, ormok, lejtők 
Homokhátak és szikes puszták 
Vetési és útszéli gyomok, vágástársulások 
A vizes élőhelyek 
Vízrendezés, vízgazdálkodás 
A hazai élővilág védelme 

11. Elemek, szervetlen vegyületek 
Szénhidrátok; Lipidek  

A bőr 
A szervezet védelmi rendszere 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

Fehérjék; Nukleinsavak  
Az enzimek  
Az eukarióta sejtek felépítése  
A sejtek anyagfelvétele és anyagleadása 
A lebontó folyamatok 
A felépítő folyamatok 
Az emberi test általános felépítése 
Csontjaink felépítése 
A csontok egymáshoz kapcsolódnak 
Az izomrendszer 
Az ember tápcsatornája 
A tápanyagok 
Az egészséges táplálkozás 
A légzési szervrendszer 
A vér 
A szív és a keringési rendszer 
A kiválasztás 

Az immunitás 
A vércsoportok 
Szabályozás és vezérlés 
A hormonális szabályozás alapelvei 
A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy 
A hasnyálmirigy és a diabétesz 
Küzdelem a stresszel 
Elemi idegi jelenségek 
Az idegrendszer 
Az agyvelő 
A vegetatív idegrendszer 
A látás 
A hallás és az egyensúlyozás 
Kémiai érzékszervek és a bőr  
Az emberi magatartás alapjai  
Az ember tanulása  
Az idegrendszer megbetegedései 

12. 

A géntől a tulajdonságig 
Állandóság és változás 
A becsomagolt DNS – a sejtciklus és a kromoszómák 
Egyről a kettőre – a sejtosztódás 
Mendel nyomában – az öröklődés alapjai 
A genetikai kapcsoltság és a mennyiségi jellegek 
öröklődése 
A férfi szaporító szervrendszer 
Vénusz tükre - a nő szaporítószervei 
A terhesség és a szülés 
A tudatos családtervezés 
Az ember posztembrionális fejlődése 

A populációk 
Adaptív és nem adaptív változások 
Az evolúció és bizonyítékai 
Az élet kialakulása a Földön 
Az ember evolúciója 
Az ökológiai lábnyom 
A mezőgazdasági monokultúrák 
A környezeti válság 
A biológia sokféleség védelme 

 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakiskolát végzettek középiskolája nappali rendszerű és esti Elejére 

Tantárgy megnevezése: Biológia 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

12. 

A hormonok szabályozó szerepe 
Az inzulin A vércukorszint jelentőségének értelmezése 
A rövid távú stresszt kiváltó tényezők és az adrenalin hatása 
Reflexek (feltétlen, feltételes, vegetatív) 
Természetes és mesterséges immunitás 
Passzív és aktív immunitás 
Vércsoportok – AB0; Rh; Vérátömlesztés 
A betegségek fő okai (fertőzések, hiánybetegségek, mérgezések, 
öröklött hiányosságok, függőségek) 
A megelőzés, a szűrés, a tüneti kezelés és oksági kezelés 
A tartósítás oka és módjai (hőkezelés, fagyasztás, sózás, 
tartósítószerek) Adalékanyagok szerepe, kockázatok 
Vegyszeres növényvédelem, szermaradványok, élelmiszerbiztonság 
A víz kémhatása, keménysége, ionjai 
A vízszennyezés fő forrásai Biológiai víztisztítás 
Az ivóvízkészletek forrásai, védelmük 
A levegő összetétele A szén-dioxid, kén-dioxid, ózon, halogenidek 
jelentősége 
Az üvegházhatás oka, fokozódásának lehetséges következményei 

Szmog, szmogriadó, Por, allergének  
Légúti betegségek, járványok 
Az erózió okai, következményei, megelőzése 
Tápanyagutánpótlás: trágyázás, komposztálás, vetésforgó 
A látható fény, mint elektromágneses sugárzás Hullámhossz, 
frekvencia és energia összefüggése  
Ultraibolya, röntgen és infrahullámok;  A radioaktív sugárzás 
Populációs kölcsönhatások példákkal 
Járványok, kórokozók rezisztenciája, megelőzés 

Táplálékpiramis (termelő, fogyasztó, lebontó szervezetek) 

Fajok, területek és a biológiai sokféleség védelme.  

 A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom 

Fosszilis energiaforrások 
Megújuló energiaforrások 

Hulladékgazdálkodás 
Szelíd technológiák, a passzív ház, biogazdálkodás. 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

13. 

A vírusok szerkezete 
A baktériumok sejtfelépítése 
Az egysejtű, fonalas és teleptestű gombák testfelépítése.  
A növények felépítése, élettana, rendszerezése 
A növényi szövetek alaptípusai 
A virág felépítése, a megtermékenyítés, Ivartalan szaporodási 
módok 
A moszatok, mohák, harasztok) főbb jellemzői 
A nyitvatermők, zárvatermők főbb jellemzői 
Talajminőség, talajművelés; Vegyszeres növényvédelem 
Az állatok felépítése, élettana, rendszerezése 
Az állati szövetek alaptípusai; Az állati szervezet létfenntartó 
szervrendszerei  
Egyedfejlődési szakaszok, típusok. Egyedfejlődés és törzsfejlődés 
kapcsolata. 
A nagy állatcsoportok főbb jellemzői, jellegzetes fajok 
Az állattenyésztés biológiai alapjának jelentősége 
Az állatvédelmi törvény főbb elvei, előírásai 

Populáció, társulás; Az élőlények környezeti igénye 
Populációs kölcsönhatások 
Az életközösségek vízszintes és függőleges elrendeződése 
Táplálékpiramis és táplálkozási hálózatok 
Az állatok viselkedése 
Feltétlen reflex; Öröklött mozgáskombináció jellemzői, feltételei 
A tanult magatartásformák 
Az állati kommunikáció célja és formái 
Hazánk élővilága 
A magyarországi nemzeti parkok 
Az emberi tevékenység életközösségekre gyakorolt hatása, a 
veszélyeztetés formái 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakiskolát végzettek középiskolája nappali rendszerű Elejére 

Tantárgy megnevezése: Biológia fakultáció 

Évfolyam I. félévkövetelményei II. félévkövetelményei 

12. 

I. AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZEREZÉSE 
ÚT A SEJTES SZERVEZŐDÉSIG 
A vírusok 
A PROKARIÓTA ÉLŐLÉNYEK 
Baktériumok törzse 
Kékmoszatok törzse 
EGYSEJTŰ EUKARIÓTA ÉLŐLÉNYEK  
SOKSEJTŰ EUKARIÓTA ÉLŐLÉNYEK 
A gombák 
A zuzmók 
A NÖVÉNYEK 
A moszatok 
A mohák 
A HAJTÁSOS NÖVÉNYEK 
A növényi szövetek 
A növényi szervek 
A gyökér 
A szár, Növényi mozgások 
A növényi szervek 
A levél 
A növényi szervek 
A virág 
A növényi szervek 
A termés és a mag 
A HARASZTOK TÖRZSE 
A NYITVATERMŐK TÖRZSE 
A ZÁRVATERMŐK TÖRZSE 
TÖBBSEJTŰ EUKARIÓTA ÁLLATOK 
Egyedfejlődés, törzsfejlődés 

AZ EMBER ÖNFENNTARTÓ MŰKÖDÉSE 

A kültakaró szervrendszere 
Az ember kültakarójának szerkezete 
Az ember kültakarójának funkciója, higiéniája 

A mozgás szervrendszere 
Az ember vázrendszere 
A csontok szerkezete és kapcsolódási módjai 
Az izomrendszer- a vázizmok és működésük 

Táplálkozás 
Az anyagcsere fogalma, általános jellemzői 
Az emberi tápcsatorna felépítése 
Az emésztés és enzimei 
A tápcsatorna betegségei 
Tápanyagszükséglet, tápanyagok 
Az egészséges táplálkozás 

A légzés 
Az ember légzőszervrendszere  
A légzés mechanizmusa   
A hangképzés 
Tüdő, és légúti betegségek 

Az anyagszállítás 
Az ember keringési rendszere  
A véredényrendszer szakaszai 
A vérnyomás  
Érrendszeri betegségek 
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Évfolyam I. félévkövetelményei II. félévkövetelményei 

A SZIVACSOK TÖRZSE 
A CSALÁNOZÓK TÖRZSE 
A FÉRGEK TÖRZSE 
AZ ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE 
ÚJSZÁJÚ ÁLLATOK 
A TÜSKÉSBŐRŰEK TÖRZSE 
A GERINCESEK TÖRZSE 
 

II. AZ ÁLLATOK ÖNFENNTARTÓ ÉLETMŰKÖDÉSEI 
A kültakaró 
A váz és mozgásrendszer 
A táplálkozás szervrendszere 
A kiválasztás szervrendszere 
A légzés szervrendszere 
Az anyagszállítás szervrendszere 
III. AZ ÁLLATOK FAJFENNTARTÓ ÉS SZABÁLYOZÓ 
ÉLETMŰKÖDÉSEI 
A szaporodás 
Szabályozás az állatvilágban 
Az állatok öröklött és tanult magatartásformái 
Az érzékszervek rendszere az állatvilágban 
IV. ÖKOLÓGIA 
Egyed feletti szerveződési szintek 
Az élőlények alkalmazkodóképessége 
ABIOTIKUS KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK 
A fény és a hőmérséklet 
ABIOTIKUS KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK 
A levegő, a víz, a talaj 
BIOTIKUS KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK 
Fajon belüli kapcsolatok 
Populációk közötti kapcsolatok 
ANYAGFORGALOM AZ ÖKOLÓGIAI RENDSZEREKBEN 

Az emberi vér és alkotói  
Vércsoportok 
Az ember immunrendszere 
Véralvadás, véradás 

A kiválasztás 
Az ember kiválasztó szervrendszerének részei 
A vese felépítése; A kiválasztás folyamata 

Betegségek és gyógyításuk 
SZABÁLYOZÁS AZ ÉLŐVILÁGBAN 

Az ember hormonális szabályozása 
A hormon fogalma, a belső-elválasztású rendszer 
mechanizmusa 
Az agyalapi mirigy  
Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy 
Hasnyálmirigy; Mellékvese 

A nemi működések hormonális szabályozása 

Idegi szabályozás 
Idegrendszer típusok; Az idegsejtek felépítése, szinapszisok 
Inger, ingerület-reflex 
Az ember központi idegrendszere; A gerincvelő 
Az agyvelő 
A vegetatív idegrendszer  
A szimpatikus és paraszimpatikus hatás 
Az idegrendszer mozgató működése 
Mozgatókéreg 
Piramidális-extrapiramidális rendszer 
Az idegrendszer érző működése 
Látás 
Hallás és egyensúlyozás 
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ENERGIAÁRAMLÁS AZ ÖKOLÓGIAI RENDSZEREKBEN 
A táplálkozási láncok 
V. AZ ÉLŐVILÁG TÖRZSFEJLŐDÉSE 

Ízérzékelés, szaglás-orr, bőrérzékelés 
GENETIKA 

Az öröklődés molekuláris alapjai 
Alaptörvények 
Mendel 
 Domináns-receszív öröklődésmenet 
Intermedier öröklődésmenet 
Nemhez kötött öröklés 
Vércsoportok öröklése 
A mutáció 
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10 
Vízburok, Valós és a szoláris éghajlati övezetek, 
Országok gazdasági mutatói és csoportosításuk 

A természeti és társadalmi környezet 
(településhálózat, népesség), EU. létrejötte, 
Magyarország helyzete az unióban, Gazdasági 
integráció létrejötte 
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Képzés típusa: Szakiskolát végzettek középiskolája nappali rendszerű és esti Elejére 

Tantárgy megnevezése: Földrajz 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

12 

Naprendszer, Bolygok csoportosítása, A Föld 
jellemzése ,Lemezmozgások következményei 
(hegységrendszerek, földrengések, vulkanizmus)  
Tengervíz mozgásai  

Földtörténeti események, Légkör felépítése, 
szerkezete, benne lezajló időjárási jelenségek, Talaj 
kialakulása, fajtái övezetekben , Valós és a szoláris 
éghajlati övezetek ,Vízburok, A természeti és 
társadalmi környezet (településhálózat, népesség) 

13 
Vízburok, Valós és a szoláris éghajlati övezetek, 
Országok gazdasági mutatói és csoportosításuk 

A természeti és társadalmi környezet 
(településhálózat, népesség), EU. létrejötte, 
Magyarország helyzete az unióban, Gazdasági 
integráció létrejötte 
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követelményei 

9. 

A felkészüléshez használható bármely érettségi feladat, 
például: 

Szövegszerkesztés 
2006. májusi középszintű informatika érettségi 
feladatlap feladata (Jégvitorlás) 

Prezentációkészítés 
2006. februári középszintű informatika érettségi 
feladatlap feladata (Szomjas kacsa) 

Táblázatkezelés 
2004. próba középszintű informatika érettségi 
feladatlap feladata 

Weblapszerkesztés 
2005. májusi középszintű informatika érettségi 
feladatlap feladata (Ősember) 

Adatbázis-kezelés 
2004. próba középszintű informatika érettségi 
feladatlap feladata 

Az érettségi feladatok letölthetőek: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok 

Szövegszerkesztés 
 karakter-, bekezdésformázás 

 oldalbeállítások 

 egyszerű táblázatok készítése 

Prezentációkészítés 
 egyszerű bemutató készítése 

 háttér formázása 

 animációk 

 áttűnések 

Táblázatkezelés 

 egyszerű táblázatok készítése, 

formázása 

 képletek használata 

 egyszerű függvények használata  

(szum, min, max, kicsi, nagy, átlag) 

 diagramok készítése 

Táblázatkezelés 
 egyszerű táblázatok készítése, 

formázása 

 képletek használata 

 egyszerű függvények használata  

(szum, min, max, kicsi, nagy, átlag, 
darab, darab2, darabteli) 

 diagramok készítése 

Adatbázis-kezelés 

 egyszerű adatbázisok létrehozása 

 egyszerű lekérdezések 

Weblapszerkesztés 

 egyszerű weblap készítése 

 háttér, szöveg egyszerű formázása 

 táblázatok készítése 

 képek, grafikák kezelése 

Hálózati ismeretek 
 keresés interneten 

 e-mail 

Könyvtári ismeretek 
 iskolai könyvtár ismerete 

 dokumentum típusok ismerete 

 katalógus használata 
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10. 

A felkészüléshez használható bármely érettségi feladat, 
például: 

Szövegszerkesztés 
2009. májusi középszintű informatika érettségi 
feladatlap feladata (Film) 

Prezentációkészítés 
2004. májusi középszintű informatika érettségi 
feladatlap feladata (Gitár) 

Táblázatkezelés 
2005. májusi középszintű informatika érettségi 
feladatlap feladata (Gyümölcsök) 

Weblapszerkesztés 
2009. októberi középszintű informatika érettségi 
feladatlap feladata (Házityúk) 

Az érettségi feladatok letölthetőek: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok 

Szövegszerkesztés 
 karakter-, bekezdésformázás

 oldalbeállítások

 táblázatok készítése

 képek, grafikák kezelése

szövegszerkesztésben

Prezentációkészítés 

 bemutató készítése

 háttér formázása

 animációk

 áttűnések

Weblapszerkesztés 
 weblapok készítése

 háttér, szöveg formázása

 táblázatok készítése

 képek, grafikák kezelése

Weblapszerkesztés 
 weblapok készítése

 háttér, szöveg formázása

 táblázatok készítése

 képek, grafikák kezelése

Táblázatkezelés 
 táblázatok készítése, formázása

 képletek használata

 függvények használata

 diagramok készítése

Infokommunikáció 

 Publikáció, módszerei, szabályai

 Szerzői jogok

Könyvtári ismeretek 

 Könyvtártípusok, információs

intézmények

 Könyvtári szolgáltatások

 Információkeresési stratégiák

11. 

A felkészüléshez használható bármely érettségi feladat, 
például: 

Szövegszerkesztés 

Szövegszerkesztés 

 karakter-, bekezdésformázás

 oldalbeállítások

 táblázatok készítése

Prezentációkészítés 
 bemutató készítése

 háttér formázása

 animációk

Táblázatkezelés 

 táblázatok készítése, formázása

 képletek használata

 függvények használata

 diagramok készítése

Adatbáziskezelés 
 egyszerű adatbázisok létrehozása

 Lekérdezések
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2011. májusi középszintű informatika érettségi 
feladatlap feladata (Magyar költők) 

Prezentációkészítés 
2010. októberi középszintű informatika érettségi 
feladatlap feladata (Bunsen-égő) 

Táblázatkezelés 
2010. májusi középszintű informatika érettségi 
feladatlap feladata (Vetélkedő) 

Adatbáziskezelés 
2007. májusi középszintű informatika érettségi 
feladatlap feladata (Hajómenetrend) 

Az érettségi feladatok letölthetőek: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok 

 áttűnések

Táblázatkezelés 
 táblázatok készítése, formázása

 képletek használata

 függvények használata

 diagramok készítése

 Űrlapok

 Jelentések

 Függvények

 Képletek

Infokommunikáció 

 Információkeresés az interneten

 Publikáció, módszerei, szabályai

 Szerzői jogok

e-szolgáltatások 

 e-mail

 Egyéb online szolgáltatások

Könyvtári ismeretek 
 Iskolai könyvtár használata

 Bibliográfia

 Plágium

12. 

Felkészüléshez használható: 
Bármely informatikai középszintű 
érettségi feladat 

Az érettségi feladatok letölthetőek: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok 

Szövegszerkesztés 
 karakter-, bekezdésformázás

 oldalbeállítások

 táblázatok készítése

Prezentációkészítés 

 bemutató készítése

 háttér formázása

 animációk

 áttűnések

Táblázatkezelés 
 táblázatok készítése, formázása

 képletek használata

 függvények használata

 diagramok készítése
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12. 

A felkészüléshez használható 
bármely érettségi feladatsor 

Az érettségi feladatok 
letölthetőek: 
https://www.oktatas.hu/koznevele
s/erettsegi/feladatsorok 

Az operációs rendszer alapvető funkciói, iskolai hálózat 
rendje, fájlműveletek 

A számítógép felépítése 

Munkavédelem és ergonómia 

Szövegszerkesztés 

 Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése.  

 Szövegjavítási funkciók: keresés és csere 

 Szöveg formázása, töréspontok tulajdonságai 

 Objektumok beszúrása, elhelyezése 

 Összetett objektumhasználat, programok közötti 

átjárhatóság 

 Helyesírás-ellenőrzés, szinonimaszótár, 

elválasztás 

 Szimbólumok beszúrása, saját szótár 

 Élőfej és élőláb szerkesztése, objektumai. 

 Oldalszám elhelyezése, kezdőoldalszám állítása. 

Eltérő első, páratlan és páros oldalak 

 Stílusok használata, saját stílus létrehozása, 

alkalmazása 

 Tartalomjegyzék készítése 

 Táblázatok a szövegben: táblázatkészítés a 

szövegszerkesztővel 

 Táblázatkészítés szöveg importálásával 

 Hasáb használatának áttekintése 

 Újság készítés 

 Táblázat és cellák keretezése, beállítása 

Táblázatkezelés 
 Objektumok beszúrása, elhelyezése, kapcsolatuk 

 Képletek és függvények használata, képletek 

szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény 

 Összetett matematikai kifejezések megoldása 

 A hétköznapi életben előforduló problémák 

megoldása.  

 Függvények használata táblázatkezelőkben. 

 Sorozatok előállítása, alkalmazásaik 

 A tartalmak előkészítése publikálásra 

Adatbázis-kezelés 

 Egyszerű adatmodell és tábla készítése, felmérés, 

adatmodell készítése. Adattábla, kulcs. Index 

 Adattípusok: szöveg, szám, dátum 

 Adatbázisok létrehozása, karbantartása 

 Keresés, válogatás, szűrés, rendezés 

 Lekérdezések 

 Összesítés, számítás 

 Statisztikai számítások 

 Csoportalkotás, csoportszűrés 

 Jelentéskészítés 

 Űrlapkészítés bevitelhez 

 Több tábla, táblák összekapcsolása 

Információ és kommunikáció 

 Webböngésző használata, beállítások.  

 Keresés. A keresők típusai. 

 Összetett keresés 
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 Összetett táblázat formázási feladat, feltételes 

formázás 

 Táblázatok használata összetett szövegben 

 Körlevél készítésének lépései, elemei 

 Dokumentum (oklevél, meghívó) készítése 

körlevél funkció felhasználásával 

 Körlevélkészítés: törzsdokumentum, adatforrás, 

adatmező és összefuttatás 

 Körlevélkészítés kész adatforrás segítségével. 

Szűrőfeltételek használata 

Prezentáció és grafika témakör 
 rajzoló, képszerkesztő program eszközeinek 

használata  

 bittérképes és vektorgrafikus ábrák rajzolása, 

azokkal műveletek végzése 

Prezentációkészítés 
 szövegbevitel, javítás, formázás 

 képek, alakzatok, táblázatok, diagramok 

beszúrása, formázása 

 prezentáció tervezése, készítése, formázása, 

tulajdonságok módosítása 

 áttűnések, animációk szerkesztése 

 vetítési beállítások 

Weblapszerkesztés 
 weblapok készítése 

 hiperhivatkozás 

 háttér, szöveg formázása 

 táblázatok készítése 

 képek, grafikák kezelése 

 Információ keresése, a hiteles és nem hiteles 

információ megkülönböztetése 

 Az Internethasználat konkrét veszélyei. 

 A tanúsítványok 

 Kritikus szemlélet az információ keresésekor. 

 Elektronikus levelezés. A levelezőprogram 

beállításai. 

Könyvtári ismeretek 

 iskolai könyvtár ismerete 

 dokumentum típusok ismerete 

 katalógus használata 
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9. 

Az informatikai eszközök használata 

 A számítógép fő egységei. Bemeneti és kimeneti 

perifériák. Adathordozók 

 Az operációs rendszer alapműveletei (Windows) 

Alkalmazói ismeretek 

 Szövegszerkesztési alapok (betű-, 

bekezdésformázások) 

 Oldalbeállítások, élőfej és élőláb 

 Táblázatok létrehozása, formázása 

 Grafikák, képek a dokumentumban 

 Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése 

 Tartalomjegyzék, Körlevél 

 Weblapszerkesztési alapok 

 Táblázatkezelési alapismeretek (Excel: cella, sor, 

oszlop; hivatkozások) 

 Formázás táblázatkezelőben 

 Képletek használata 

 Egyszerű függvények 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

 Egyszerű adatbázis létrehozása (adattábla, rekord, 

mező, kapcsolat, kulcs) 

 Iskolai probléma megoldása informatikai 

eszközökkel  

 Algoritmus fogalma, folyamatábra 

Infokommunikáció 

Az információs társadalom 

 Információkeresés az interneten, böngésző 

programok1 

 A talált információ szűrése, mentése, 

felhasználási lehetőségei (szerzői jogok) 

 Az internet veszélyei 

 e-mail, közösségi oldalak, e-szolgáltatások 

Könyvtári informatika 

 Könyvtártípusok, dokumentumtípusok, 

kézikönyvek 

 Könyvtári szolgáltatások, katalógus 

 Információkeresés, forráskiválasztás 

10. 

Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 Dokumentumok létrehozása, mentése, karakter- és 

bekezdésformázás szövegszerkesztővel 

 Szöveg, rajz (ábra), elhelyezése a 

dokumentumban, képszerkesztés 

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

 Táblázatok létrehozása, mentése, formázása 

táblázatkezelő program segítségével 

 Képletek, matematikai és statisztikai függvények 

 Adatok grafikai szemléltetése, diagramok helyes 

használata 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

 Táblázatok létrehozása, formázása 

 Munka nagy terjedelmű dokumentummal 

 Bemutató létrehozása, mentése és szerkesztése 

 Animációk és áttűnések, vetítési beállítások 

 A weblapkészítés alapjai, weblap létrehozása, 

mentése, szöveg elhelyezése és formázása 

 Képek elhelyezése a weblapon 

 Lap tulajdonságai, hiperhivatkozások 

 Munka több munkalappal 

A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 

 Tantárgyi és egyéb problémák informatikai 

eszközök segítségével történő megoldása, a 

megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése 

Algoritmizálás és adatmodellezés 

 Algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése 

 Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, 

kezelése, használata. Adatmodellezés, egyszerű 

modellek megismerése 

Egyszerűbb folyamatok modellezése 

 Modellalkotás egyszerű tevékenységekre 

Információkeresés, információközlési rendszerek 

 A publikálás módszereinek megismerése, szabályai. 

Szerzői jogok 

 Az iskolai tevékenységek publikálása, azok 

használatának szabályai 

 Az adatvédelmi alapfogalmak és az 

információhitelesség 

Könyvtári informatika 

 Könyvtártípusok, információs intézmények, 

Könyvtári szolgáltatások 

 Információkeresési stratégiák 

11. 

Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

 Dokumentum létrehozása, szöveg, képek, táblázatok 

beszúrása, formázása, mentése, szövegszerkesztő 

programmal 

MS Office Access 2007 

 Adatbázis-kezelési alapfogalmak (Adatbázis, 

relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, 

kapcsolat, kulcs) 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

 Szórólap, plakát készítése szövegszerkesztővel 

 Körlevél készítése 

 Munka nagyobb terjedelmű dokumentummal 

 Prezentáció készítése, formázása, mentése 

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

 Táblázatok létrehozása, mentése, formázása 

táblázatkezelő program segítségével 

 Képletek, matematikai és statisztikai függvények 

 Adatok grafikai szemléltetése, diagramok helyes 

használata 

 Munka több munkalappal 

 

 Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis 

kialakítása, létrehozása, mentése, (táblatervező) 

 Rekord, kapcsolat, elsődleges kulcs 

 Adatbázis feltöltése, űrlapok 

 Lekérdezések használata 

 Függvények, képletek 

 Jelentések 

Infokommunikáció , Médiainformatika 

 Információszerzés internetes portálokról, 

médiatárakból, elektronikus könyvtárakból 

 A szerzett és elkészített anyagok publikálási 

szabályai, közzététele 

Az e-szolgáltatások szerepe és használata 
 Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, 

biztonsági vonatkozásainak feltérképezése 

Könyvtári informatika 
 Nyomtatott és elektronikus dokumentumokban való 

keresés, a találatok felhasználási szabályai 

 Információkeresési stratégiák, források 

rendszerezése, információ kritikus értékelése 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakiskolát végzettek középiskolája nappali rendszerű és esti  Elejére 

Tantárgy megnevezése: Informatika  

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

12. 

Egészséges számítógép használat 

A számítógép fő egységei. Neumann-elvű gépek 

fő részei, Perifériák 

Az operációs rendszer alapműveletei  

 Fájl- és mappaműveletek 

A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb 

szolgáltatásai 

 Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok 

 Hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési 

jogok, adatvédelem 

 Iskolai hálózat rendje, fájlműveletek 

Víruskereső program alkalmazása, vírus 

keresése 

Digitalizálás. Képek szkennelése Digitális fotózás 

Tömörítési módok, tömörítő programok 

használata 

Számítástechnikai mértékegységek  

Szövegszerkesztés 

 A szövegszerkesztés alapfogalmai 

 Szöveggépelési szabályok, mentés, 

megnyitás 

 Betűformázások (típusok, stílusok) 

 Bekezdésformázások (igazítások, behúzások, 

térköz) 

Táblázatkezelés 

 Cella, oszlop, sor, hivatkozások, munkalap, 

munkafüzet, megnyitás, mentés 

 Képletek 

 Függvények 

 Táblázatok készítése, formázása 

 Diagramok készítése, formázása 

 Információ, adat. Információgyűjtés a 

probléma megoldásához 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

 Az algoritmus fogalma, készítés lépései 

 Egyszerű problémák algoritmusainak 

megtervezése (szöveges és rajzos) 

 Folyamatábra készítése egy adott problémára 

 Egyszerű algoritmusok  

 Elemi és összetett adatok. Adatok bevitele, 

mentése 

 Eredmények meghatározása, megjelenítése 

Információkeresés interneten 

 Böngésző programok használata 

 Kulcsszavas és tematikus keresés 

 A találatok szűrése, rendszerezése, mentése 

 A találatok felhasználási lehetőségei 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

 Oldalformázások (lap tulajdonságainak 

beállításai, oldaltörések, élőfej, élőláb, 

oldalszámozás) 

 Rajzok készítése szövegszerkesztőben. 

 Grafikák, képek beillesztése, formázása 

 Táblázat készítése, formázása 

szövegszerkesztőben 

Prezentációkészítés 

 Prezentáció készítési alapismeretek 

(megnyitás, mentés, dia) 

 Szöveg elhelyezése, formázása. Háttér 

 Képek, grafikák a bemutatókban 

 Animációk, Áttűnések 

 Táblázatok készítése, formázása 

prezentációkészítővel 

 Információ küldése és fogadása (e-mail) 

 Közösségi oldalak használata 

 Netikett 

 Az információ hitelességének kritériumai és 

ellenőrzési lehetőségei 

 Az informatikai eszközök etikus használatára 

vonatkozó szabályok megismerése. Szerzői 

jog 

 e-szolgáltatások 

Könyvtári informatika 

 Könyvtár típusai, iskolai könyvtár 

 Dokumentumtípusok, kézikönyvek, 

katalógus 

 Információkeresés, forráskiválasztás a 

könyvtárban 

13. 

Szövegszerkesztés 

 Többoldalas dokumentumok szerkesztése  

 Táblázatok szövegszerkesztésben 

 Oldalbeállítások 

 Grafikák, képek elhelyezése, szerkesztése 

 Körlevél 

Weblap készítés  

 Weblap-készítés 

 háttér, táblázatok készítése, szöveg 

elhelyezése, formázása, grafikák, képek 

elhelyezése mentés) 

 Képek szerkesztése 

 hiperhivatkozás 

Táblázatkezelés 

 Képletek 

 Függvények 

 Táblázatok készítése, formázása 

 Diagramok készítése, formázása 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

 Algoritmizálás alapismeretek felelevenítése 

 Folyamatábra készítése adott problémára. 

 Egyszerű algoritmusok  

Információkeresés az interneten 

 Böngésző programok használata 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

Táblázatkezelés 

 cella, oszlop, sor, hivatkozások, munkalap, 

munkafüzet, megnyitás, mentés) 

 Képletek 

 Függvények 

 Táblázatok készítése, formázása 

 Diagramok készítése, formázása 

 Kulcsszavas és tematikus keresés 

 A találatok szűrése, rendszerezése, mentése 

 A találatok felhasználási lehetőségei 

 A kommunikációs modell 

 Információ küldése és fogadása (e-mail, ftp)  

 Közösségi oldalak használata 

 Netikett 

 Az információ hitelességének kritériumai és 

ellenőrzési lehetőségei 

 Az informatikai eszközök etikus használatára 

vonatkozó szabályok megismerése. Szerzői 

jog 

 Az internet veszélyei 

 e-szolgáltatások 

Könyvtárismeret 

 Információkeresés a könyvtárban 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakiskolát végzettek középiskolája nappali rendszerű és esti Elejére 

Tantárgy megnevezése: Informatika fakultáció 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

13. 

A felkészüléshez használható 
bármely érettségi feladatsor 

Az érettségi feladatok 
letölthetőek: 
https://www.oktatas.hu/koznevele
s/erettsegi/feladatsorok 

Az operációs rendszer alapvető funkciói, iskolai hálózat 
rendje, fájlműveletek 

A számítógép felépítése 

Munkavédelem és ergonómia 

Szövegszerkesztés 

 Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése.  

 Szövegjavítási funkciók: keresés és csere 

 Szöveg formázása, töréspontok tulajdonságai 

 Objektumok beszúrása, elhelyezése 

 Összetett objektumhasználat, programok közötti 

átjárhatóság 

 Helyesírás-ellenőrzés, szinonimaszótár, 

elválasztás 

 Szimbólumok beszúrása, saját szótár 

 Élőfej és élőláb szerkesztése, objektumai. 

 Oldalszám elhelyezése, kezdőoldalszám állítása. 

Eltérő első, páratlan és páros oldalak 

 Stílusok használata, saját stílus létrehozása, 

alkalmazása 

 Tartalomjegyzék készítése 

 Táblázatok a szövegben: táblázatkészítés a 

szövegszerkesztővel 

 Táblázatkészítés szöveg importálásával 

 Hasáb használatának áttekintése 

 Újság készítés 

 Táblázat és cellák keretezése, beállítása 

Táblázatkezelés 
 Objektumok beszúrása, elhelyezése, kapcsolatuk 

 Képletek és függvények használata, képletek 

szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény 

 Összetett matematikai kifejezések megoldása 

 A hétköznapi életben előforduló problémák 

megoldása.  

 Függvények használata táblázatkezelőkben. 

 Sorozatok előállítása, alkalmazásaik 

 A tartalmak előkészítése publikálásra 

Adatbázis-kezelés 

 Egyszerű adatmodell és tábla készítése, felmérés, 

adatmodell készítése. Adattábla, kulcs. Index 

 Adattípusok: szöveg, szám, dátum 

 Adatbázisok létrehozása, karbantartása 

 Keresés, válogatás, szűrés, rendezés 

 Lekérdezések 

 Összesítés, számítás 

 Statisztikai számítások 

 Csoportalkotás, csoportszűrés 

 Jelentéskészítés 

 Űrlapkészítés bevitelhez 

 Több tábla, táblák összekapcsolása 

Információ és kommunikáció 

 Webböngésző használata, beállítások.  

 Keresés. A keresők típusai. 

 Összetett keresés 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 
II. félév 

követelményei 

 Összetett táblázat formázási feladat, feltételes 

formázás 

 Táblázatok használata összetett szövegben 

 Körlevél készítésének lépései, elemei 

 Dokumentum (oklevél, meghívó) készítése 

körlevél funkció felhasználásával 

 Körlevélkészítés: törzsdokumentum, adatforrás, 

adatmező és összefuttatás 

 Körlevélkészítés kész adatforrás segítségével. 

Szűrőfeltételek használata 

Prezentáció és grafika témakör 
 rajzoló, képszerkesztő program eszközeinek 

használata  

 bittérképes és vektorgrafikus ábrák rajzolása, 

azokkal műveletek végzése 

Prezentációkészítés 
 szövegbevitel, javítás, formázás 

 képek, alakzatok, táblázatok, diagramok 

beszúrása, formázása 

 prezentáció tervezése, készítése, formázása, 

tulajdonságok módosítása 

 áttűnések, animációk szerkesztése 

 vetítési beállítások 

Weblapszerkesztés 
 weblapok készítése 

 hiperhivatkozás 

 háttér, szöveg formázása 

 táblázatok készítése 

 képek, grafikák kezelése 

 Információ keresése, a hiteles és nem hiteles 

információ megkülönböztetése 

 Az Internethasználat konkrét veszélyei. 

 A tanúsítványok 

 Kritikus szemlélet az információ keresésekor. 

 Elektronikus levelezés. A levelezőprogram 

beállításai. 

Könyvtári ismeretek 

 iskolai könyvtár ismerete 

 dokumentum típusok ismerete 

 katalógus használata 

 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakgimnázium Elejére 

Tantárgy megnevezése: Testnevelés 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

9. 

 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper-teszt, helyből 
távolugrás, felülés, törzsemelés, fekvőtámasz/ 
Atlétika: 
Magasugrás: lépő technika 
Rajtok: térdelő 
Talajtorna: összefüggő talajgyakorlat /mérlegállás, guruló átfordulás 
előre, hátra, tarkóállás, homorított felugrás/ 
Labdajáték: kézilabda /átadási gyakorlatok, labdavezetés/ vagy 
labdarúgás/labdavezetés váltott lábbal, passzolások-álló labda 
rúgása belső csűddel/, vagy röplabda/kosárérintés alkarérintés 
technikai végrehajtása/, vagy kosárlabda/egyleütés fektetett dobás 
mindkét oldalról technikai végrehajtása/ 
 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper-
teszt, helyből távolugrás, felülés, törzsemelés, 
fekvőtámasz/ 
Atlétika: 
Magasugrás: lépő technika 
Rajtok: térdelő 
Szertorna: 
Szekrényugrás: átguggolás 
Korlát: alaplendület  
Gerenda: járások, fordulások, homorított felugrással  
leugrás 
Labdajáték: kézilabda /különböző irányból érkező labda 
átvétele, továbbítása, kapura lövések felső dobással 
talajról/ vagy labdarúgás/labdavezetés váltott lábbal, 
passzolások-álló labda rúgása belső csűddel/, vagy 
röplabda/kosárérintés alkarérintés technikai 
végrehajtása/, vagy kosárlabda/egyleütés fektetett 
dobás mindkét oldalról technikai végrehajtása/ 

10. 

 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper-teszt, helyből 
távolugrás, felülés, törzsemelés, fekvőtámasz/ 
Atlétika: 
Magasugrás: hasmánt technika 
Rajtok: állórajt 
Talajtorna: összefüggő talajgyakorlat: mérlegállás,  
kézállás, fejállás, tarkóállás, homorított felugrás 
Labdajáték: kézilabda /kapura lövések felugrással, cselezések/ vagy 
labdarúgás/ mozgó labda rúgása, guruló és levegőből érkező labda 
átvétele, kapura rúgás álló és mozgó labdával/, vagy 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper-
teszt, helyből távolugrás, felülés, törzsemelés, 
fekvőtámasz/ 
Atlétika: 
Magasugrás: hasmánt technika 
Rajtok: állórajt 
Szertorna: 
Szekrényugrás: kismacska 
Korlát: alaplendület, fordulás, leugrás 
Gerenda: járások, futások, fordulások, leugrás 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

röplabda/kosárérintés alkarérintés, alsó vagy felső nyitás technikai 
végrehajtása/, vagy kosárlabda/egyleütés fektetett dobás mindkét 
oldalról, büntetődobás technikai végrehajtása/ 
 

Labdajáték: kézilabda /sáncolás, komplex kapura lövési 
gyakorlatok/ vagy labdarúgás/ mozgó labda rúgása, 
guruló és levegőből érkező labda átvétele, kapura 
rúgás álló és mozgó labdával/, vagy 
röplabda/kosárérintés alkarérintés, alsó vagy felső 
nyitás technikai végrehajtása/, vagy 
kosárlabda/egyleütés fektetett dobás mindkét oldalról, 
büntetődobás technikai végrehajtása/ 
 

11. 

 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper-teszt, helyből 
távolugrás, felülés, törzsemelés, fekvőtámasz/ 
Atlétika: 
Magasugrás: flopp-technika. 
Súlylökés: becsúszással 
Talajtorna: összefüggő talajgyakorlat  
/mérlegállás, fejállás, kézállás, kiszúrás /fiú/ híd /lány/ 
Labdajáték: kézilabda /kapura lövések páros, hármas 
kapcsolatokból, elzárások, leválások/ vagy labdarúgás/ fejesés 
szembenálló társnak, cselezés-mozgó labda kapura rúgása/, vagy 
röplabda/kosárérintés alkarérintés, alsó vagy felső nyitás technikai 
végrehajtása/, vagy kosárlabda/egyleütés fektetett dobás mindkét 
oldalról, büntetődobás technikai végrehajtása/ 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper-
teszt, helyből távolugrás, felülés, törzsemelés, 
fekvőtámasz/ 
Atlétika: 
Magasugrás: flopp-technika. 
Súlylökés: becsúszással 
Szertorna: 
Szekrényugrás: nagymacska 
Korlát: felkarbillenés  
Gerenda: ugrások 
Labdajáték: kézilabda /indítások, ziccer lövések/ vagy 
labdarúgás/ fejesés szembenálló társnak, cselezés-
mozgó labda kapura rúgása/, vagy 
röplabda/kosárérintés alkarérintés, alsó vagy felső 
nyitás technikai végrehajtása/, vagy 
kosárlabda/egyleütés fektetett dobás mindkét oldalról, 
büntetődobás technikai végrehajtása/ 
 

12. 

 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper-teszt, helyből 
távolugrás, felülés, törzsemelés, fekvőtámasz/ 
Atlétika: 
Magasugrás: flopp-technika 
Súlylökés: becsúszással 
Talajtorna: összefüggő talajgyakorlat: mérlegállás,  

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper-
teszt, helyből távolugrás, felülés, törzsemelés, 
fekvőtámasz/ 
Atlétika: 
Magasugrás: flopp-technika 
Súlylökés: becsúszással 



Osztályozóvizsga követelményei 

 

kézállás, fejállás, kiszúrás-híd, fejbillenés, vagy kézen átfordulás 
Labdajáték: kézilabda /társtól visszakapott labda, páros 
lerohanások/ vagy labdarúgás/komplex gyakorlatok a tanult 
technikai elemek végrehajtásával/, vagy röplabda/kosárérintés 
alkarérintés, alsó vagy felső nyitás technikai végrehajtása/, vagy 
kosárlabda/egyleütés fektetett dobás mindkét oldalról, 
büntetődobás technikai végrehajtása/ 
 

Szertorna: 
Szekrényugrás: lebegőtámasszal átugrás 
Korlát: dobbantó segítségével felmenetel, alaplendület 
fordulás, pedzés ülőtartás, hasmánt leugrás  
Gerenda: járások, futások, szökdelések, szökkenések  
és homorított leugrások  
Labdajáték: kézilabda /szélső, átlövők, beállók kapura 
lövési módjainak alkalmazása, pozíciótartásos támadó 
játék/ vagy labdarúgás/komplex gyakorlatok a tanult 
technikai elemek végrehajtásával/, vagy 
röplabda/kosárérintés alkarérintés, alsó vagy felső 
nyitás technikai végrehajtása/, vagy 
kosárlabda/egyleütés fektetett dobás mindkét oldalról, 
büntetődobás technikai végrehajtása/ 
 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakközépiskola Elejére 

Tantárgy megnevezése: Testnevelés 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

9. 
 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper-teszt, helyből 
távolugrás, felülés, törzsemelés, fekvőtámasz/ 
Atlétika: 
Magasugrás: lépő technika 
Rajtok: térdelő 
Talajtorna: összefüggő talajgyakorlat /mérlegállás, guruló  
átfordulás előre, hátra, tarkóállás, homorított felugrás 
Labdajáték: kézilabda /átadási gyakorlatok, labdavezetés/ vagy 
labdarúgás/labdavezetés váltott lábbal, passzolások-álló labda 
rúgása belső csűddel/ vagy röplabda/kosárérintés alkarérintés, alsó 
vagy felső nyitás technikai végrehajtása/, vagy kosárlabda/egyleütés 
fektetett dobás mindkét oldalról, büntetődobás technikai 
végrehajtása/ 
 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper-
teszt, helyből távolugrás, felülés, törzsemelés, 
fekvőtámasz/ 
Atlétika: 
Magasugrás: lépő technika 
Rajtok: térdelő 
Szertorna: 
Szekrényugrás: átguggolás 
Korlát: alaplendület  
Gerenda: járások, fordulások, homorított felugrással  
leugrás 
Labdajáték: kézilabda /különböző irányból érkező labda 
átvétele, továbbítása, kapura lövések felső dobással 
talajról/ vagy labdarúgás/ vagy 
labdarúgás/labdavezetés váltott lábbal, passzolások-
álló labda rúgása belső csűddel/,, vagy 
röplabda/kosárérintés alkarérintés, alsó vagy felső 
nyitás technikai végrehajtása/, vagy 
kosárlabda/egyleütés fektetett dobás mindkét oldalról, 
büntetődobás technikai végrehajtása/ 
 

10. 
 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper-teszt, helyből 
távolugrás, felülés, törzsemelés, fekvőtámasz/ 
Atlétika: 
Magasugrás: hasmánt technika 
Rajtok: állórajt 
Talajtorna: összefüggő talajgyakorlat: mérlegállás,  
kézállás, fejállás, tarkóállás, homorított felugrás 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper-
teszt, helyből távolugrás, felülés, törzsemelés, 
fekvőtámasz/ 
Atlétika: 
Magasugrás: hasmánt technika 
Rajtok: állórajt 
Szekrényugrás: kismacska 
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Labdajáték: kézilabda /kapura lövések felugrással, cselezések/ vagy 
labdarúgás/ mozgó labda rúgása, guruló és levegőből érkező labda 
átvétele, kapura rúgás álló és mozgó labdával/, vagy 
röplabda/kosárérintés alkarérintés, alsó vagy felső nyitás technikai 
végrehajtása/, vagy kosárlabda/egyleütés fektetett dobás mindkét 
oldalról, büntetődobás technikai végrehajtása/ 
 

Korlát: alaplendület, fordulás, leugrás 
Gerenda: járások, futások, fordulások, leugrás 
Labdajáték: kézilabda /sáncolás, komplex kapura lövési 
gyakorlatok/ vagy labdarúgás/ mozgó labda rúgása, 
guruló és levegőből érkező labda átvétele, kapura 
rúgás álló és mozgó labdával/, vagy 
röplabda/kosárérintés alkarérintés, alsó vagy felső 
nyitás technikai végrehajtása/, vagy 
kosárlabda/egyleütés fektetett dobás mindkét oldalról, 
büntetődobás technikai végrehajtása/ 
 

11. 
 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper-teszt, helyből 
távolugrás, felülés, törzsemelés, fekvőtámasz/ 
Atlétika: 
Magasugrás: választott technika 
Súlylökés: Medicinlabdával 
Talajtorna: összefüggő talajtorna (mérlegállás, kézállás, fejállás, 
tarkóállás)  
Labdajáték: kézilabda /kapura lövések páros, hármas 
kapcsolatokból, elzárások, leválások/ vagy labdarúgás/ fejesés 
szembenálló társnak, cselezés-mozgó labda kapura rúgása/, vagy 
röplabda/kosárérintés alkarérintés, alsó vagy felső nyitás technikai 
végrehajtása/, vagy kosárlabda/egyleütés fektetett dobás mindkét 
oldalról, büntetődobás technikai végrehajtása/ 
 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper-
teszt, helyből távolugrás, felülés, törzsemelés, 
fekvőtámasz/ 
Atlétika: 
Magasugrás: választott technika 
Súlylökés: Medicinlabdával 
Szertorna: 
Szekrényugrás: kismacska 
Korlát: támlázás, fordulás, alaplendület, leugrás  
Gerenda: járások, fordulás, mérlegállás és homorított  
felugrással leugrás 
Labdajáték: kézilabda /indítások, ziccer lövések/ vagy 
labdarúgás/ fejesés szembenálló társnak, cselezés-
mozgó labda kapura rúgása/, vagy 
röplabda/kosárérintés alkarérintés, alsó vagy felső 
nyitás technikai végrehajtása/, vagy 
kosárlabda/egyleütés fektetett dobás mindkét oldalról, 
büntetődobás technikai végrehajtása/ 
 

 

  



Osztályozóvizsga követelményei 

 

Képzés típusa: Szakiskolát végzettek középiskolája nappali rendszerű Elejére 

Tantárgy megnevezése: Testnevelés 

Évfolyam 
I. félév 

követelményei 

II. félév 

követelményei 

12 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper teszt, helyből 
távolugrás, felülés, törzsemelés, fekvőtámasz/ 
Atlétika: Magasugrás hasmánt technikával, súlylökés oldalt 
felállásból. Térdelőrajt. 
Torna: Összefüggő talajgyak. Repülő guruló átfordulás, fejállás, 
kézállás, mérlegállás, fejenátfordulás. Kézilabdázás: Kapura lövések, 
labdapasszok mozgás közben, dobás távolságra. 
Röplabdázás: alkar és kosárérintés, nyitási formák. 
Labdarúgás: labdavezetés, rúgásfajták társnak, és kapura. 
 
 
 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper 
teszt, helyből távolugrás, felülés, törzsemelés, 
fekvőtámasz/ 
Atlétika: Magasugrás hasmánt technikával, súlylökés 
oldalt felállásból. Térdelőrajt. 
Torna: Korlát: Alaplendület, terpeszpedzés, ülőtartás 
saslendület, kanyarlati leugrás. Gerenda: Járások, 
futások, fordulat, leugrás. Szekrényugrás: fiúk 
hosszában 5 részen terpeszátugrás. Lányok széltében 4 
részen guggoló átugrás. 
Kézilabdázás: Kapura lövések, labdapasszok mozgás 
közben, dobás távolságra. 
Röplabdázás: alkar és kosárérintés, nyitási formák. 
Labdarúgás: labdavezetés, rúgásfajták társnak, és 
kapura. 
 
 

13 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper teszt, helyből 
távolugrás, felülés, törzsemelés, fekvőtámasz/ 
Atlétika: magasugrás flopp technikával. Súlylökés háttal felállásból. 
Térdelőrajt, futóiskola. 
Torna: Összefüggő talajtorna: Repülő guruló átfordulás, fejállás, 
kézállás, mérlegállás, fejenátfordulás, kézenátfordulás. 
Kézilabdázás: páros technikai gyak. labdavez. passzolás, kapuralövés, 
büntetődobás. 
Röplabdázás: A tanult érintések, ütések párokban 
 
 

A tanulók fizikai képességeinek felmérése/Cooper 
teszt, helyből távolugrás, felülés, 
törzsemelés,fekvőtámasz/ 
Atlétika: Magasugrás hasmánt technikával, súlylökés 
oldalt felállásból. Térdelőrajt. 
Torna: Korlát: Alaplendület, terpeszpedzés, ülőtartás 
saslendület, kanyarlati leugrás. Gerenda: Járások, 
futások, fordulat, leugrás. Szekrényugrás: fiúk 
hosszában 5 részen terpeszátugrás. Lányok széltében 4 
részen gugguló átugrás. 
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ézilabdázás: Kapuralövések, labdapasszok mozgás 
közben, dobás távolságra. 
Röplabdázás: alkar és kosárérintés, nyitási formák. 
Labdarúgás: labdavezetés, rúgásfajták társnak, és 
kapura. 




