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A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

 
(1) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

a) felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél 

többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

(2)  

a) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó 

vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott 

teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) 

alapján kell megállapítani. 

b) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján egyéni munkarendes 

tanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló az osztályozó 

vizsgákra egyénileg készül fel. Az egyéni munkarendes tanuló magatartását és 

szorgalmát nem kell minősíteni. 

(3) Egy osztályozó vizsga - az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel - egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

(4) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az esetben tehet, ha az iskola pedagógiai programjában 

meghatározott helyi tanterv eltér annak az iskolának a helyi tantervétől, amelyből a tanuló 

átvételre került. 

(5) A vizsgázó pótló vizsgát tehet az intézményvezető által meghatározott vizsganapon, ha a 

vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról 

engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok 

minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek 

bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. 

Az intézményvezető engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon 

tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

(6) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

(7) A vizsgázó javítóvizsgát az intézményvezető által meghatározott időpontban, az 

augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

(8) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell 

kijelölni. Osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három 

hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a 

tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő 

jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

(9) A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

(10)  

a) A tanuló joga, hogy kérelmére tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság 

előtt tegyen, a tanuló a tudásáról független vizsgabizottság előtt is számot adhat. A 
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tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját 

megelőző harmincadik napig, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) 

bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását követő öt napon belül 

jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt 

kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen 

tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az intézményvezető a bejelentést nyolc napon belül 

továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó 

hetében szervezi meg a vizsgát. A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a 

bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely 

tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse 

le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. A 

kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a 

pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, 

amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 

b) Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot 

tudásáról, a vizsgáztató intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő 

bejegyzés céljából három napon belül írásban értesíti azt az iskolát, amelyikkel a 

tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről - 

figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott vagy a vendégtanulóként 

szerzett osztályzatot - az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

(11) Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az intézményvezető, a független 

vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a 

vizsgázó a (8) bekezdés szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen 

vizsgát. 

(12) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, 

szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan 

pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

(13) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 

gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell 

meghatározni. 

(14) A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az intézményvezető, a 

független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza 

meg. A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. 

A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete 

szerint taníthatja. 

(15) A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és 

jogszerű megtartásáért, ennek keretében 

a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a 

vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a 

szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a 

vizsga iratait, 

d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

(16) A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az intézményvezető készíti elő. Az 

intézményvezető felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása 

feltételeinek megteremtéséért. Az intézményvezető e feladata ellátása során 

a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 



5 / 165  

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

(17) A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. Az 

írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a felügyelő pedagógus 

úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. A 

vizsga kezdetekor a felügyelő pedagógus megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, 

ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak 

a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 

(18) Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 

amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését 

követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően - így különösen rajz, 

számítástechnikai program formájában - kell elkészíteni. 

(19) Az írásbeli vizsgán kizárólag az intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, 

tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, 

minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A vizsgázó az írásbeli válaszok 

kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a nevét, a 

vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon 

lehet készíteni. A feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet az 

iskola biztosít. Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához 

szükséges segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között 

nem cserélhetik. 

(20) A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális 

idő tantárgyanként hatvan perc. Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény 

megzavarja, az emiatt kiesett idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell 

növelni. 

(21) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó a szakértői bizottság szakvéleményével, megalapozott kérésére az 

intézményvezető engedélye alapján élhet a következő lehetőségekkel 

a) az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc 

perccel meg kell növelni, 

b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

használja, 

c) írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

(22) Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával 

- harmadik vizsgaként is megszervezhető. 

(23) Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 

feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, 

aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató 

pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az 

intézményvezetőnek, aki az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja 

a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az intézményvezető a 

megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és 

a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, 
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adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A 

jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az intézményvezető és a vizsgázó írja alá. A 

vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

(24) Az intézményvezető az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a 

feladatlapokat - az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási 

idő lejártával átveszi a felügyelő pedagógustól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont 

feltüntetésével - lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli. 

(25) Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a 

vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden 

értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok 

javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt 

használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az 

intézményvezetőt. 

(26) Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az intézményvezetőből és két 

másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - pedagógusból álló háromtagú 

bizottság a cselekmény súlyosságát mérlegeli, és 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, 

és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott 

teljesítményt, 

b) az adott tantárgyból - ha az nem javítóvizsga - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy 

c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy 

eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó 

teljesítményét. A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait 

határozatba kell foglalni. 

(27) Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A vizsgázónak legalább 

tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban az a 

vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. A szóbeli vizsgán a vizsgázó 

tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és - amennyiben szükséges - kiválasztja 

a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz 

szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. Minden vizsgázónak 

tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli feleletet 

megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad 

előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés 

időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

(28) A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 

A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. A 

vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja 

folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság 

tagjaitól segítséget kaphat. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak 

kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, 

vagy a tétel kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a 

vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése 

során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre 

álló idő eltelt. 

(29) Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 

esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az 

elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot 
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ennek alapján kell kiszámítani. 

(30) Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 

tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

(31) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó a szakértői bizottság szakvéleményével, megalapozott kérésére az 

intézményvezető engedélye alapján élhet a következő lehetőségekkel 

a) számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

b) a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

(32) Ha a vizsgázónak az intézményvezető a (21) bekezdés alapján engedélyezte, hogy az 

írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből 

áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell kifejtenie. A 

felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A 

vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, 

amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

(33) Ha a vizsgázó a (31.b) bekezdés alapján a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel 

kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár felügyelete mellett készíti el dolgozatát. 

A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a 

vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 

(34) Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, 

a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti 

ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a 

vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a 

vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán 

elkövetett szabálytalanság esetében az intézményvezető az írásbeli vizsga erre vonatkozó 

rendelkezéseit alkalmazza. 

(35) A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben 

meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg. A gyakorlati 

vizsgafeladatokat - legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal - az intézményvezető 

hagyja jóvá. A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke 

meggyőződött a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

meglétéről. A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a 

gyakorlati vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a 

gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, 

egészségvédelmi előírásokról. A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak 

az adott tantárgynál helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a 

vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész 

végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztására vonatkozóan a 

vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. Nem számítható be a vizsgafeladatok 

végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. A 

gyakorlati vizsgarészt a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjeggyel kell 

értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a 

tanszak megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt 

osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá. A vizsgázó 

gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga helyszínén készített 

önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott 

osztályzatok alapján kell meghatározni. 
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(36) Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy 

tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló 

több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi 

elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai 

évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján 

valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az 

adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni. 

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje: 

készült az EMMI 51/2012 (XII.21.) rendeletének 3. sz. mellékletében megjelent kerettanterv és a 

helyi tanterv alapján, javítva a 34/2014. (IV.29) EMMI rendelet 4. sz. melléklete szerint. 

A vizsgára adott érdemjegy megállapítása a vizsgán elért százalékos érték alapján a középszintű 

érettségin alkalmazott átváltásnak megfelelően történik. 

0 % - 24% elégtelen 

25 % - 39 % elégséges 

40 % - 59 % közepes 

60 % - 79 % jó 

80 % - 100 % jeles 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

MAGYAR NYELV 
 

Írásbeli vizsga 

Írásbeli vizsgaforma, amelyben az adott évfolyam tananyagát kérjük számon (60 perc). 

Az írásbeli feladatlap egy szövegértésből és négy feladatból áll. A feladatok gyakorlati jellegűek, a 

munkafüzet és/vagy a tankönyv feladatai alapján állítja össze a szaktanár. 

 

Értékelés: 

 20 pont szövegértés 

 20 pont a feladatlap   

 

     Az irodalom írásbeli értelmező fogalmazására nyelvi szempontból 40 pontot kap a tanuló: 

 15 pont – helyesírás,  

 15 pont - nyelvhelyesség, nyelvhasználat, stilisztikai megformáltság, 

 10 pont – a szöveg megszerkesztettsége. 

 

Szóbeli vizsga 

Szóbeli vizsgaforma, amelyben az adott évfolyam tananyagát kérjük számon. A szaktanár tíz (10 

darab) tételből álló feladatsort állít össze a tananyag elméleti ismeretei alapján. 

A feladatokat tételhúzás alapján kapja a vizsgázó 

 

Értékelés: 

10 pont – logikus gondolatmenet, világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés, megfelelő 

                szókincs, szóhasználat, szakszavak használata, érthető előadásmód (megfelelő 

                hangerő, artikuláció) 

 

A magyar nyelv tantárgy összpontszáma: 90  

A vizsgára adott érdemjegy megállapítása a vizsgán elért százalékos érték alapján a középszintű 

érettségin alkalmazott átváltásnak megfelelően történik. 

 

A felkészüléshez ajánlott: 

 

Sápiné dr. Bényei Rita: Magyar nyelv tankönyv 7. Oktatási Hivatal. 2021 

A magyar nyelv 9. NAT2020 

A magyar nyelv 10. NAT2020 

Magyar nyelv munkafüzet 10. NAT2020 

Magyar nyelv 11. NAT2020 

 

Magyar nyelv munkafüzet 11. NAT2020 

 

Vizsgakövetelmények, magyar nyelv 

 

7. évfolyam (1óra/hét) 

- Az alárendelő szószerkezetek: 

- Az állítmány és az alany 

- A tárgyas szószerkezet 

- A határozós szószerkezet 

- A jelzős szószerkezet 

- A mellérendelő szószerkezetek 
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- A szóösszetételek 

 

 8. évfolyam (1óra/hét) 

- Kommunikáció, tömegkommunikáció 

- Nyelvi szintek – hangtan 

- Nyelvi szintek – alaktan 

- Nyelvi szintek – szófajtan 

 

9. évfolyam (2 óra/hét; 1óra/hét az informatika tagozaton) 

- Kommunikáció 

- A nyelvi rendszer 

- Helyesírásunk rendszere 

  

10. évfolyam (1óra/hét) 

- Könyv- és könyvtárhasználat 

- Szövegtan 

- Stilisztika 

 

11. évfolyam (1 óra/hét) 

- Az emberi nyelv születése és működése; A nyelvek típusai 

- A magyar nyelv története 

- Magyarok a Kárpát-medencében; A magyar nyelv változatai 

- Anyanyelvünk jelene és jövője; Nyelv, identitás, megmaradás és a nyelvi tervezés. 

 

12. évfolyam (1 óra/hét) 

- Nyelv és társadalom 

- Általános nyelvészeti ismeretek 

- Nyelvtörténet 

- Ismeretek a nyelvről 

 

IRODALOM 

 

Írásbeli vizsga 

Írásbeli vizsgaforma, amelyben az adott évfolyam tananyagát értelmező fogalmazás formájában 

kérjük számon (60 perc).  

Értékelés: 

20 pont a fogalmazás tartalma alapján 

Szóbeli vizsga 

Szóbeli vizsgaforma, amelyen az adott évfolyam tananyagát kérjük számon. A szaktanár tíz tételből 

álló tételsort állít össze. 

 

7-8-9-10-11.évfolyam  

Minden tétel négy feladatból áll: alkotóval kapcsolatos, stílustörténeti, irodalomelméleti és irodalom-

memoriter ismeretre kérdez rá.  

A feladatokat tételhúzás alapján kapja a vizsgázó. 

Értékelés:   

15 pont az alkotóról adott felelet       

10 pont a stílustörténeti ismeret 

10 pont az irodalomelméleti ismeret 

  5 pont az irodalom-memoriter  
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12. évfolyam 

Minden tétel három feladatból áll: alkotóval kapcsolatos, stílustörténeti és irodalomelméleti  ismeretre 

kérdez rá.  

A feladatokat tételhúzás alapján kapja a vizsgázó. 

Értékelés:   

20 pont az alkotóról adott felelet  

10 pont a stílustörténeti ismeret 

10 pont az irodalomelméleti ismeret 

                   

Az irodalom tantárgy összpontszáma: 60 

A vizsgára adott érdemjegy megállapítása a vizsgán elért százalékos érték alapján a középszintű 

érettségin alkalmazott átváltásnak megfelelően történik. 

 

 

A felkészüléshez ajánlott: 

 

Radóczné Bálint Ildikó: Irodalom tankönyv 7. Oktatási Hivatal, 2021 

Alföldy Jenő-Valaczka András: Irodalom 8. Olvasókönyv a nyolcadik évfolyam számára 

Színes irodalom 9. évfolyam (Szerkesztő: Sándor Csilla) 

Irodalom szöveggyűjtemény 9. (Szerkesztő: Sándor Csilla) 

Színes irodalom 10. évfolyam (Szerkesztő: Sándor Csilla)  

Irodalom szöveggyűjtemény 10. (Szerkesztő: Sándor Csilla) 

 

Színes irodalom 11. évfolyam (Szerkesztő: Sándor Csilla) 

 

Irodalom szöveggyűjtemény 11. (Szerkesztő: Sándor Csilla) 

 

Mohácsy Károly: Színes irodalom a gimnáziumok és szakközépiskolák számára 12.  

 

Mohácsy Károly: Irodalmi szöveggyűjtemény a gimnáziumok és szakközépiskolák számára 12. 

 

Az írásbeli dolgozat írásakor, valamint a szóbeli vizsgán az irodalmi szöveggyűjtemények 

használhatóak, azokat a vizsgákat lebonyolító intézmények biztosítják. 

 

Vizsgakövetelmények, irodalom 

 

7. évfolyam (2 óra/hét) 

- Szerzők, művek párbeszéde 

- Az irodalom határterületei: a krimi 

- Világirodalom: a görög mitológia, babiloni teremtésmítoszok 

- Magyar irodalom: ősi magyar hitvilág 

- Magyar irodalom: Mikszáth Kálmán, Karinthy Frigyes, Jókai Mór novellái 

- Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

- Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

- Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem, A Reményhez 

- Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz 

- Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt 

- Vörösmarty Mihály: Szózat, Ábránd 

- Petőfi Sándor: Szeptember végén, Reszket a bokor, mert…, Szabadság, szerelem, Nemzeti dal  

- Arany János: Epilógus, Tölgyek alatt 

- Ady Endre: Őrizem a szemed, Üzenet egykori iskolámba, Góg és Magóg fia vagyok én… 
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- Juhász Gyula: Milyen volt…,, Anna örök 

- Kosztolányi  Dezső: Mostan színes tintákról álmodom 

- József Attila: Mama, Születésnapomra 

- Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

- Nagy László: Az én szívem 

- Nemes Nagy Ágnes: Félelem 

- Reményik Sándor: Templom és iskola 

- Tamási Áron: Ábel a rengetegben 

  

Kötelező olvasmányok: 

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa  

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

Egy XX. századi magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény tanári választás alapján 

Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből) 

Memoriterek: 

 Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

 Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg 

 Kölcsey Ferenc: Huszt 

 Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

 Vörösmarty Mihály: Szózat – teljes szöveg 

 Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

 Petőfi Sándor: Szabadság szerelem 

 Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet) 

 Reményik Sándor: Templom és iskola (részlet) 

 József Attila: Születésnapomra (részlet) 

 József Attila: Mama 

 Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet) 

 Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet) 

 

 

 8. évfolyam (3 óra/hét) 

- Világirodalom – A homéroszi eposzok (Iliász, Odüsszeia) 

- Színház- és drámatörténet – Az antik színház és dráma 

- Világirodalom – az antik római irodalom 

- Világirodalom – Biblia 

- Magyar irodalom – Ady Endre költészete (szerelmi költészete és magyarság versei) 

- Magyar irodalom – Móricz Zsigmond novellisztikája (A hét krajcár) 

- Magyar irodalom – Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

- Magyar irodalom – József Attila költészete 

- Magyar irodalom – Radnóti Miklós költészete 

- Magyar irodalom – Szabó Magda: Abigél 

 

Kötelező olvasmányok:   

Homérosz: Odüsszeia (részletek) 

Szophoklész: AntigonéBiblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből) 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

Szabó Magda: Abigél 

Egy szabadon választott 20. századi magyar dráma 

Memoriterek: 

Homérosz: Odüsszeia (részlet) 



13 / 165  

Anakreón: Gyűlölöm azt... 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

 

 

9. évfolyam  - (hatosztályos tagozat: 2 óra/hét) 

- A középkor irodalma, egyházi irodalom: a magyar irodalom kezdetei (Halotti Beszéd és 

  könyörgés, Ómagyar Mária-siralom; a lovagi és udvari irodalom: Anonymus, Vogelweide, a 

  világi irodalom: Carmina Burana, Villon 

- Dante 

- Reneszánsz és humanizmus: Petrarca, Janus Pannonius, Boccaccio 

- A reformáció irodalma: Luther, Kálvin, Szervét, Károli Gáspár, Heltai Gáspár, Tinódi 

   Lantos Sebestyén 

-  Balassi Bálint 

- Drámatörténet: a Globe, Shakespeare, Romeo és Júlia 

- A barokk, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós 

- A rokokó, Mikes Kelemen 

- A kuruc kor irodalma 

- A francia klasszicista dráma és színház, Moliére, Tartuffe 

- Az európai felvilágosodás, Swift, Voltaire, Burns, Goethe 

 

Kötelező olvasmányok: 

Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 

François Villon: A nagy testamentum (részletek) 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.) 

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

 

Memoriterek: 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet: az 1., 2., 6.mondat) 

Ómagyar Mária-siralom (részlet: az 1., 5.versszak) 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete  

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet: 1., 5., 9. versszak) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet: 1. versszak) 

 

 

9. évfolyam (2 óra/hét) 

- Műnemek és műfajok: epika, líra, dráma 

- Az ősi magyarok hitvilága: sámánok, táltosok, rege, a csodaszarvas 

- A görög mitológia, az istenek születése, az olimposzi istenek, a görög mitológia és a 

  művészetek 

- A homéroszi eposzok: a trójai mondakör, Odüsszeia, az eposz, az időmértékes verselés 

- A görög líra: Szapphó, Alkaiosz, Anakreón 

- A görög dráma – az antik színház és színjátszás, a dráma műneme, a thébai mondakör, 

   Szophoklész: Antigoné 

- A római irodalom: Catullus, Vergilius, Horatius, Ovidius 

- A Biblia – Ószövetség, Újszövetség, teremtéstörténet, bűnbeesés, Tízparancsolat, zsoltár, 

  evangélium, Hegyi beszéd, Szeretethimnusz, a Bibliához kapcsolódó keresztény ünnepek, 

  hagyományok eredete, tartalma 

- A középkor irodalma, egyházi irodalom: a magyar irodalom kezdetei (Halotti Beszéd és 
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  könyörgés, Ómagyar Mária-siralom; a lovagi és udvari irodalom: Anonymus, Vogelweide, a 

  világi irodalom: Carmina Burana, Villon 

- Dante 

- Reneszánsz és humanizmus: Petrarca, Janus Pannonius, Boccaccio 

 

Kötelező olvasmányok: 

Homérosz: Odüsszeia (részletek) 

Szophoklész: Antigoné  

Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből) 

Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 

Francois Villon: A nagy testamentum (részletek) 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

 

 

Memoriterek: 

Homérosz: Odüsszeia (részlet: az 1. ének első kilenc sora - segélykérés, témamegjelölés) 

Anakreón: Gyűlölöm azt… 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet: az 1., 2., 6.mondat) 

Ómagyar Mária-siralom (részlet: az 1., 5.versszak) 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

 

10. évfolyam (3 óra/hét) 

- A reformáció irodalma: Luther, Kálvin, Szervét, Károli Gáspár, Heltai Gáspár, Tinódi 

  Lantos Sebestyén 

-  Balassi Bálint 

- Drámatörténet: a Globe, Shakespeare, Romeo és Júlia 

- A barokk, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós 

- A rokokó, Mikes Kelemen 

- A kuruc kor irodalma 

- A francia klasszicista dráma és színház, Moliére, Tartuffe 

- Az európai felvilágosodás, Swift, Voltaire, Burns, Goethe 

- A felvilágosodás korának magyar irodalma: Bessenyei György, Kazinczy Ferenc, Csokonai 

  Vitéz Mihály 

- Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban: Berzsenyi Dániel, Kisfaludy 

  Károly, Kölcsey Ferenc, Katona József 

- Az európai romantika irodalmából: Byron, Scott, Poe, Hoffmann, Heine, Hugo, Puskin, 

  Miczkievicz 

- A magyar romantika irodalma: Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Jókai Mór 

 

Kötelező olvasmányok: 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.) 

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 
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Memoriterek: 

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet: 1., 5., 9. versszak) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet: 1. versszak) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak) 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak) 

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet: az 1. versszak első négy sora, a 2. versszak 

első négy sora) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet: a vers utolsó kilenc sora) 

Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet: a vers első öt sora, a ,,Mély csend lőn...” kezdetű sor, a ,,Most tél 

van...” kezdetű sor) 

Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet: az 1. versszak, a 3. versszak első két sora, az 5. versszak) 

 

11. évfolyam (4 óra/hét) 

- Realizmus: a realista regény jellemzői, Balzac, Gogol, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Csehov 

-A klasszikus modernség, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Ibsen 

- A 19. század második felének magyar irodalma: Arany János, Tompa Mihály, Vajda János, 

Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, Madách Imre 

- A magyar irodalom a 20. században: Herczeg Ferenc, a Nyugat, Ady Endre, Babits Mihály, 

Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes 

 

Kötelező olvasmányok: 

Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek)             

Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaszoba) vagy Anton Pavlovics Csehov: A sirály vagy Ványa 

bácsi 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála  

Arany János: Toldi estéje 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 

Kosztolányi Dezső: Édes Anna 

Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 

 

Memoriterek: 

Arany János: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak) 

Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból  

(A walesi bárdok) 

Arany János: Epilógus (részlet) (az 1., 12., 15. versszakok) 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… 

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában  

Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet) (az 1. versszak) 

Babits Mihály: Jónás imája 

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet) (a második egységből ,,Az emberek feldöntve és vakon, 

...”-tól hat sor és/vagy az utolsó versszak) 
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12. évfolyam (4 óra/hét) 

- Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

- Világirodalom- avantgárd irányzatok: a magyar avantgárd 

- Életmű- József Attila 

- Világirodalom- epikai és lírai törekvések a 20. században és a kortárs irodalomban  

- Színház- és drámatörténet- a 20. századi és a kortárs drámairodalom néhány törekvése 

- Portré- Radnóti Miklós 

- Portrék- Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

- Látásmódok- Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László 

- Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás - Portrék, látásmódok a 20. század magyar 

irodalmából (választható szerzők, művek) 

- Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható szerzők, művek)  

- Regionális kultúra 

- Az irodalom határterületei 
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NYELVEK 
 

A vizsga részei  

 

Írásbeli vizsga: 

- nyelvhelyesség/szókincs 

- olvasásértés 

- íráskészség 

Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc 

 

A szóbeli vizsga 3 részből áll: 

- kötetlen beszélgetés kérdések alapján az érettségi vizsga (ezen belül a tankönyv) 

témaköreire építve 

- szituáció / vita 

- önálló témakifejtés képek alapján 

A szóbeli vizsga időtartama: maximum 15 perc 

Mindhárom feladatot tételhúzás alapján kapja a vizsgázó.  

 

Az értékelés rendje 

Az írásbeli vizsgán elérhető pontszám: 100 pont 

A szóbeli vizsgán elérhető pontszám: 45 pont 

Az írásbeli és szóbeli vizsgarészeken elért pontszámok összege alapján az osztályzat a 

következőképpen határozható meg: 

 
0 % - 24% elégtelen 

25 % - 39 % elégséges 

40 % - 59 % közepes 

60 % - 79 % jó 

80 % - 100 % jeles 
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ANGOL NYELV 

 

I. Vizsgakövetelmények 

Az alábbi vizsgakövetelmények tájékoztató jellegűek a szintfelmérés alapján történő csoportbesorolás 

miatt. A szaktanárral való előzetes konzultáció szükséges az adott évfolyamon, adott osztályban a 

csoport által használt tankönyvre vonatkozó pontos vizsgakövetelmények egyeztetése miatt.  

Egy tankönyv nem feltétlenül fed le egy tanévet, mivel csoportjaink 3, 4, illetve 5 órában is működnek, 

kezdőtől haladó szintig, tehát a haladás mértéke nem azonos a csoportokban. 

Iskolánkban az alábbi tankönyveket használjuk: 

English File Third Edition elementary/pre-intermediate/intermediate/upper-intermediate/advanced 

Oxford Exam Trainer B1 

Oxford Exam Trainer B2  

Előrehozott érettségi vizsga esetén a 2022/23-as tanévtől kezdődően az osztályozó vizsga tananyaga 

12. évfolyamon minden tanuló számára egységesen az Oxford Exam Trainer B1 tankönyv. 

 
 

ENGLISH FILE Third edition ELEMENTARY 

 
Témakörök/ Kommunikációs 

szándékok 

 

Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései 

 Idegen nyelvi kompetenciák 

 

 

Files 1 A, B, C 

 

a hét napjai 

 

köszönés 

 

számok 1-100, 

majd milliós számkörben 

 

osztályterem:  

dolgok, tárgyak megnevezése 

 

betűzés 

 

a világ: kontinensek, országok, 

nemzetiségek 

 

Practical English  

Episode 1 

Megérkezés Londonba 

 

létezés kifejezése: jelenidejűség: a be 

alakjai 

 

birtokviszonyok:  

’s birtokos 

személyes névmás birtokos esete 

 

szövegösszetartó eszközök:  

személyes névmás alanyesete 

 

tér- és időbeli viszonyok 

 

 

 

 

udvarias kérdések:  

Can you...? 

Would you like...? 

 

 

köszönés, elköszönés és visszaköszönés 

 

osztálytermi instrukciók megértése és követése 

a célnyelven 

 

reagálás egyszerű kérdésekre 

 

angol ábécé, szavak betűzése 

 

személyek, helyek, dolgok egyszerű körülírása, 

felismerése 

 

íráskészség: adatlap kitöltése 

 

megérkezés a repülőtérre és egy szállodába, 

bemutatkozás 

 

egyszerű udvarias kérdések és válaszok, 

kínálás, elfogadás, visszautasítás 

 

Files 2 A, B, C 

 

hétköznapi dolgok, berendezési tárgyak 

 

gyakori melléknevek, színek 

 

népszerű foglalkozások 

 

gyakori érzések  

 

 

 

 

határozatlan névelő: a/an 

 

többes szám kifejezése 

 

mutató névmások:  

this / that / these / those 

 

melléknevek helye a mondatban 

 

szövegösszetartó elemek:  

quite, very, really 

 

felszólító mód: Let’s.. 

 

személyek, személyes tárgyak leírása 

 

egyszerű párbeszéd követése képi impulzus és 

hallott szöveg alapján 

 

útbaigazítás , instrukcióadás 

 

íráskészség: híres személy rövid bemutatása 

 

 

 

Files 3 A, B, C 

 

élet Nagy-Britanniában 

 

 

jelenidejűség: Present Simple 

kijelentés, kérdés, tagadás 

 

kérdések szórendje és hangsúlyozása 

 

város, ország tipikus jellemzőinek bemutatása  

 

foglalkozás bemutatása 
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hétköznapi cselekvések 

 

gyakori foglalkozások 

 

egyenruhák 

 

társkeresés 

 

kérdőszavak 

 

Practical English  

Episode 2 

Randevú egy kávézóban, az első nap az 

irodában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

időbeliség: a pontos idő 

bemutatkozás: személyes preferenciák 

 

globális szövegértés: vélemény felismerése 

 

vélemény egyszerű kifejtése 

 

íráskészség: személyes bemutatkozás 

 

étlap, árak 

étel és ital rendelése egy kávézóban 

 

bemutatkozás, bemutatás 

 

Files 4 A, B, C 

 

család, családtagok, közeli barátok 

 

hétköznapi időbeosztás 

 

a hosszú élet titka 

 

 

 

 

 

 

birtokviszonyok: Whose? 

 

időbeliség: at, in, on prepozíciók 

 

térbeliség: at, in, to prepozíciók 

 

szövegösszefüggés: határozószavak 

helye a mondatban 

 

időbeliség: gyakoriságot kifejező 

határozószavak 

 

 

rendszeresen ismétlődő cselekvések, 

hétköznapi teendők, szokások leírása 

 

íráskészség, beszédkészség: interjú egy átlagos 

hétköznapról 

 

íráskészség: cikk egy magazinba a kedvenc 

napról 

 

olvasott szövegértés: a hosszú élet titka néhány 

országban 

 

olvasott szövegértés alapján véleményformálás 

 

Files 5 A, B, C 

 

X-Faktor: tehetségek, egykori győztesek 

 

szomszédok 

 

hétköznapi cselekvések 

 

időjárás, évszakok 

 

látnivalók Londonban 

 

 

Practical English  

Episode 3 

ruhavásárlás 

 

 

modalitás: képesség, engedély, tiltás 

kifejezése: can, can’t 

 

jelenidejűség: Present Continuous: 

kijelentés, kérdés, tagadás 

 

szókincs: összetett igék 

 

Present Simple és Present Continuous 

összehasonlítása 

 

szókincs: ruházat 

 

amerikai és brit angol 

 

képesség, engedély, tiltás kifejezése 

 

tehetségek és életutak egyszerű bemutatása 

 

kellemetlen szokások leírása 

 

időjárási körülmények és évszakok jellemzői 

 

tenni- és látnivalók Londonban 

 

íráskészség: blogbejegyzés nyaralás közben 

 

beszédkészség: vásárlás, árak, ruhaméretek 

 

telefonbeszélgetés 

 

Files 6 A, B, C 

 

olvasási szokások  

 

kedvenc időtöltés 

 

zenehallgatási szokások, hangszerek 

 

dátumok, sorszámnevek 

 

hónapok, időjárás 

 

 

 

 

személyes névmás tárgyesete 

 

a like ige használata 

 

Present Simple és Present Continuous 

összehasonlítása: be vagy do segédige 

használata 

 

 

 

személyes szabadidős szokások bemutatása 

 

globális olvasott és hallott szövegértés: 

többszereplős  történet követése 

 

beszédkészség: interjú az olvasási szokásokról  

 

olvasott szövegértés: szöveg kiegészítése 

mondatrészletekkel 

 

részletekre figyelő hallott szövegértés: adatok 

kitöltése 

 

szövegalkotás képi impulzus alapján 

 

íráskészség: kérdőív kitöltése 

 

íráskészség: baráti email  

 

íráskészség: cikk írása a kedvenc időtöltésről 
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Files 7 A, B, C 

 

A Nemzeti Portrégaléria 

 

Chelsea lányok: történet (téves 

navigáció) 

 

egy emlékezetes este 

 

 

 

 

 

 

Practical English  

Episode 4 

Eltévedés, városnézés 

 

 

múltidejűség: a létige múlt ideje: was, 

were 

kijelentés, kérdés, tagadás 

 

Past Simple: kijelentés, kérdés, 

tagadás 

 

szabályos és rendhagyó igék múlt 

idejű alakja  

-ed kiejtése 

 

időbeli viszonyok:  

múlt idejű időhatározók 

 

rögzült igekapcsolatok:  

go, get, have 

 

tájékozódás térben: útbaigazítással 

kapcsolatos szókincs 

 

szókincsfejlesztés: szóképzés (foglalkozások) 

 

íráskészség: híres történelmi személyek 

bemutatása 

beszédkészség kérdőív alapján: Mikor volt, 

hogy utoljára...? 

 

olvasott szövegértés: kérdések és válaszok 

párosítása 

 

beszéd- és íráskészség: interjú egy emlékezetes 

estéről 

 

beszédkészség: útbaigazítás kérése és adása, 

udvarias kérdések és kérések 

 

 

Files 8 A, B, C 

 

egy gyilkosság története 

 

egy patinás ház 

 

egy éjszaka egy szellemjárta szállodában 

 

szókincs: a ház részei 

 

múltidejűség: szabályos és rendhagyó 

igék 

 

térbeli viszonyok:  

there is, there are, 

there was, there were 

kijelentés, kérdés, tagadás 

 

helyet és mozgást kifejező 

prepozíciók 

  

 

olvasott szövegértés: igaz/hamis állítások, 

történet követése, információ kiszűrése 

 

beszédkészség: rendőrségi kihallgatás, ingatlan 

bérlése 

 

 

beszédkészség, íráskészség: saját otthon leírása 

 

 

Files 9 A, B, C 

 

szókincs: ételek, mennyiségek, 

mértékegységek 

 

„fehér arany”: só, cukor 

 

vetélkedők 

 

összehasonlítás 

 

 

 

Practical English  

Episode 5 

Étteremben 

 

 

mennyiségi viszonyok:  

megszámlálható és 

megszámlálhatatlan főnevek 

a/an, the, some, any 

kérdések: 

how much, how many 

 

 

minőségi viszonyok: 

melléknévfokozás: a melléknevek 

középfoka 

 

számnevek 

 

 

olvasott szövegértés: híres személyek étrendje 

 

beszéd- és íráskészség: étkezési napló, 

ételreceptek 

 

beszédkészség: étkezési szokások kérdőív 

alapján 

 

olvasott szövegértés: érdekességek a sóról és 

cukorról 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: 

műveltségi vetélkedők 

 

szövegértés: étlap, árak 

 

beszédkészség: vacsorameghívás,  

étel és ital rendelése egy étteremben, 

jókívánságok  

 

Files 10 A, B, C 

 

a legveszélyesebb útvonal 

 

épületek és helyek 

 

összehasonlítás 

 

nyaralás, utazás 

 

kártyajóslás 

 

 

 

 

 

minőségi viszonyok: 

melléknévfokozás: a melléknevek 

felső foka 

 

jövőidejűség: going to jövő idő 

(tervezés és jóslás): kijelentés, kérdés, 

tagadás 

 

időbeli viszonyok:  

jövő idejű időhatározók 

 

rögzült igekapcsolatok 

 

 

 

olvasott szövegértés: a legveszélyesebb út 

 

beszéd- és íráskészség: turisztikai célpont 

bemutatása, hirdetés 

 

olvasott szövegértés (blog): utazással 

kapcsolatos problémák megkeresése 

 

beszédkészség: utazás megtervezése, 

javaslatok 

 

íráskészség: hivatalos email: szobafoglalás 

 

olvasott szövegértés: történet követése 

(látogatás egy kártyajósnál) 
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beszédkészség: kártyajóslás szerepjáték 

 

Files 11 A, B, C 

 

első benyomások 

 

gyakori határozószavak 

 

életcélok, szándékok 

 

férfiak, nők és az internet 

 

 

Practical English  

Episode 6 

Indulás haza --  a szállodából a 

repülőtérre 

 

tömegközlekedés 

 

 

minőségi viszonyok: mód- és 

fokhatározók 

 

szóképzés: melléknévből határozószó 

 

rögzült igei vonzatok:  

to + Infinitive 

 

szókincs: az internet 

 

szövegösszetartó elemek: névelők: 

a/an, the, -- 

 

 

 

olvasott szövegértés: (utazási blog) 

információk azonosítása, mondatok 

kiegészítése 

 

beszédkészség: saját ország / lakóhely és egy 

úticél bemutatása szöveges impulzus alapján 

 

íráskészség: utazási blogbejegyzés írása 

 

olvasott szövegértés, beszéd- és íráskészség: 

életcélok, tanácsok 

 

beszédkészség: nők és férfiak eltérő internet 

használati szokásai 

 

beszédkészség: taxi rendelés, 

vonaljegyvásárlás 

 

Files 12 A, B, C 

 

könyvek és filmek 

 

eddigi élettapasztalatok 

 

visszatekintés 

 

szavak szemantikai csoportosítása 

 

 

 

 

múltidejűség: Present Perfect 

használata 

kijelentés, kérdés, tagadás 

 

szabályos és rendhagyó igék 3. alakja, 

helyes kiejtése 

 

Present Perfect és Simple Past 

igeidők használatának 

összehasonlítása 

 

 

kérdésfeltevés 

 

 

beszédkészség: filmek (pl. látta-e már? stb.) 

 

beszédkészség: találgatás és interjú korábbi 

élettapasztalatokról 

 

olvasott szövegértés: (interjú egy híres brit 

színésszel) bekezdések címének azonosítása 

 

beszédkészség: válaszok alapján kérdésfeltevés 

 

olvasott szövegértés: (egy amerikai Angliában) 

igaz / hamis állítások 

 

 

 

ENGLISH FILE Third edition PRE-INTERMEDIATE 

 

Témakörök/ Kommunikációs 

szándékok 

(ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK) 

Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései 

 Idegen nyelvi kompetenciák 

 

 

Files 1 A, B, C 

 

személyes bemutatkozás 

 

személyes választások 

 

egy híres festmény 

 

 

1. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, 

CSALÁD 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

 

 

Practical English  

Episode 1 

problémák a szállodában 

 

kérdő szórend 

 

tér- és időbeli viszonyok:  

prepozíciók 

 

jelenidejűség: Present Simple és 

Present Continuous összehasonlítása 

 

 

 

 

 

reagálás egyszerű kérdésekre: otthon, család, 

munkahely / iskola, szabadidő 

 

angol ábécé, szavak betűzése 

 

számok 

 

íráskészség: adatlap kitöltése 

 

személyek fizikai körülírása, egyszerűbb 

személyiségjegyek felismerése 

 

íráskészség: személy bemutatása megadott 

szempontok és szövegmodell alapján 

 

olvasott: ki ismer jobban? 

 

beszédkészség: képleírás, képleírás követése 

 

beszédkészség: 

a viszontlátás öröme 

problémák jelzése, segítségkérés, segítség 

felajánlása 
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Files 2 A, B, C 

 

nyaralás 

 

híres fotók története 

 

történet: egy sötét októberi este 

 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

 

 

 

 

múltidejűség: Simple Past és Past 

Countinuous használata 

 

szabályos és rendhagyó igék múltideje 

 

kiejtés: –ed végződés 

 

időbeli viszonyok: prepozíciók 

 

szövegösszefüggés elemei: események 

időbeli sorrendje, időhatározók 

 

rögzült szókapcsolatok: hétköznapi 

cselekvések 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: 

félresikerült nyaralás története 

 

beszédkészség: saját nyaralás elmesélése 

megadott szempontok alapján 

 

olvasott szövegértés: egy híres fotó története 

 

beszédkészség, íráskészség: a kedvenc fotóm 

bemutatása megadott szempontok és 

szövegmodell alapján 

 

olvasott szövegértés: történet kiegészítése 

megadott időhatározókkal, globális értés 

kérdések alapján 

 

beszédkészség: események követése és 

történetmesélés képi impulzus alapján 

 

olvasott szövegértés: fotózás múzeumokban 

 

Files 3 A, B, C 

 

tervek és álmok 

 

a repülőtéren 

 

személyes találkozások 

 

rövid és hosszú távú tervek 

megfogalmazása  

 

szavak körülírása, definiálása 

 

1. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, 

CSALÁD 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

9. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 

Practical English  

Episode 2 

problémák az étteremben 

 

jövőidejűség: going to használata 

(tervek, jóslás), Present Continuous 

(megegyezések) 

 

vonzatos igék:  

ige + prepozíció 

 

szövegösszetartó elemek: 

nem-kijelölő vonatkozói mellékmondat, 

vonatkozó névmások 

 

 

 

 

beszédkészség: interjúk a repülőtéren, utazási 

tervek 

 

olvasott szövegértés: híres repülőterek 

 

olvasott szövegértés: találkozó megbeszélése 

chatüzenetekben és telefonon 

 

íráskészség: baráti email utazási tervekről 

megadott szempontok és szövegmodell alapján 

 

beszédkészség: körülírás, definiálás 

 

olvasott szövegértés: a szókincs bővülése 

 

beszédkészség: étel és ital rendelése egy 

étteremben, problémák jelzése és megoldása 

 

 

Files 4 A, B, C 

 

szülők és tizenévesek 

 

háztartási feladatok 

 

divat és vásárlás 

 

hétvégi időtöltés 

 

1. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, 

CSALÁD 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

10. GAZDASÁG 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

múltidejűség: Present Perfect 

használata 

 

időbeli viszonyok:  

yet, just, already 

 

Present Perfect és Simple Past igeidők 

használatának összehasonlítása 

 

határozatlan, általános és tagadó 

névmások: something, anything, 

nothing stb. 

 

minőségi viszonyok: –ed és –ing végű 

melléknevek 

 

 

olvasott szövegértés: idegesítő szokások a 

családban 

 

olvasott szövegértés: interjú egy 

divattervezővel 

 

beszédkészség: fölöslegesen megvásárolt 

holmik, vásárlási szokások 

 

olvasott szövegértés: egy hétvége története, 

szabadidő szokások az Egyesült Királyságban 

 

beszédkészség: beszámoló az elmúlt 

hétvégéről 

 

olvasott szövegértés: egy érdekes bolti lopás 

története 

 

 

Files 5 A, B, C 

 

felgyorsult életmód 

 

minőségi viszonyok: melléknevek és 

határozók összehasonlítása, középfok, 

felsőfok,  

 

olvasott szövegértés: a felgyorsult életmód 

 

beszédkészség: saját életmód változásai 
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nagyvárosok, fővárosok 

lakóhely bemutatása 

 

étkezési szokások, egészséges életmód 

 

dolgok, személyek összehasonlítása 

 

vásárlás: üzletek, méretek, árak 

 

javaslatok kifejezése 

 

3. KÖRNYEZETÜNK 

 

6. ÉLETMÓD 

 

10. GAZDASÁG 

Practical English  

Episode 3 

Téves vásárlás 

as ... as 

 

időbeli viszonyok: gyakoriságot 

kifejező határozószavak 

 

múltidejűség: Present Perfect 

használata 

 

időbeli viszonyok: ever 

 

mennyiségi viszonyok:  

too, (not) enough 

 

javaslatok: Why don’t you...? 

 

 

 

olvasott szövegértés: személyes tapasztalatok 

nagyvárosokban 

 

beszédkészség, íráskészség: saját lakóhely 

bemutatása megadott szempontok és 

szövegmodell alapján 

 

olvasott szövegértés: egészséges és káros 

szokások 

 

beszédkészség: személyes életmód bemutatása 

megadott szempontok alapján 

 

 

beszédkészség: vásárlás egy sportboltban, 

problémák jelzése és megoldása  

 

 

Files 6 A, B, C 

 

pesszimista vagy optimista 

életszemlélet 

 

ellentétes jelentésű igék 

 

ígéretek betartása 

 

álmok jelentése 

 

a jövő fürkészése 

 

 

1. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, 

CSALÁD 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

 

jövőidejűség: will, won’t (jóslás, 

hirtelen döntés, felajánlás, ígéret) 

 

kiejtés: mondat tagolása, folyékony 

beszéd 

 

időbeli viszonyok: az eddig tanult 

igeidők átismétlése 

 

vonzatos melléknevek 

 

kiejtés: két szótagú igék hangsúlyozása 

 

vonzatos igék: ige + back 

 

 

 

 

beszédkészség, olvasott szövegértés: 

pesszimista életszemlélet és humor 

 

beszédkészség: az optimista életszemlélet 

pozitív hatásai  

 

beszédkészség: reagálás jóslásra 

 

olvasott szövegértés: gyakran be nem tartott 

ígéretek 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: álmok 

elemzése, értelmezése 

 

beszédkészség: kérdés-felelet az eddig tanultak 

összefoglalására 

 

olvasott szövegértés: zene hatása a 

sportteljesítményre 

 

Files 7 A, B, C 

 

wiki: Hogyan...? 

 

tanácskérés és –adás 

 

vonzatos igék 

 

boldognak lenni 

 

nyelvtanulás egy hónap alatt 

 

szabályok  

 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

4. AZ ISKOLA 

 

6. ÉLETMÓD 

 

Practical English  

Episode 4 

A patikában 

Hétköznapi betegségek tünetei 

 

 

 

rögzült igei vonzatok:  

to + Infinitive, Gerund használata 

 

modalitás:   

kötelezettség, tiltás: 

must, mustn’t,  

have to, don’t have to használata 

 

minőségi viszonyok: fokhatározók 

(very, quite stb.) 

 

 

birtokviszonyok: have got használata 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: „Hogyan 

...?” kezdetű cikkek és rádióműsor alapján 

véleménykifejtés, tanácsadás 

 

íráskészség: „Hogyan...?” kezdetű cikk írása 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: mi tesz 

minket boldoggá? 

 

beszédkészség: a zene hatása a hangulatunkra, 

érzelmeinkre 

 

olvasott szövegértés: beszámoló egy újságírói 

kísérletről: egy hónap alatt megtanulni egy 

nyelvet 

 

beszédkészség: személyes nyelvtanulási 

tapasztalatok 

 

íráskészség: információ kérése hivatalos 

levélben megadott szempontok és 

szövegmodell alapján 

 

beszédkészség: vásárlás a patikában, tünetek 

leírása, társalgási fordulatok 
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Files 8 A, B, C 

 

Nem tudom, mit tegyek! 

 

Ha valami elromolhat,... 

 

összetéveszthető igék 

 

összetett igék: get 

 

természeti katasztrófák 

 

utazás 

 

irodalmi művek: novella 

 

3. KÖRNYEZETÜNK 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

9. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 

 

modalitás: tanácsadás: 

should, shouldn’t  

 

 

logikai viszonyok: feltételesség:  

First Conditional 

 

birtokviszonyok: birtokos névmások 

használata állítmányként (mine, yours 

stb.) 

 

minőségi viszonyok: módhatározók 

 

szóképzés: melléknevekből 

határozószavak 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: 

problémafelvetés, tanácsadás 

 

íráskészség: tanács írása egy internetes 

honlapra 

 

olvasott szövegértés: Murphy törvényei 

 

beszédkészség: egy család kalandos utazása 

 

olvasott szövegértés: egy modern novella 

(O.Henry: Girl) cselekményének követése 

 

íráskészség: jelenet írása a novella szereplőivel 

olvasott szövegértés: miért nem beszélnek 

idegen nyelveket a britek? 

 

Files 9 A, B, C 

 

Mit tennél? 

 

állatvilág 

 

félelmek, fóbiák 

 

életrajzok, életutak 

 

az élet fontos eseményei fordulópontjai 

 

3. KÖRNYEZETÜNK 

 

1. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, 

CSALÁD 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

Practical English  

Episode 5 

Útbaigazítás, tömegközlekedés 

Bocsánatkérés 

 

logikai viszonyok: feltételesség:  

Second Conditional 

 

időbeli viszonyok: időtartam: for, since 

használata Present Perfect igeidővel 

 

múltidejűség: Present Perfect és Simple 

Past használatának összehasonlítása 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: reagálás 

vészhelyzetben, állattámadás esetén 

 

beszédkészség, szókincsfejlesztés: furcsa 

fóbiák 

 

olvasott szövegértés: fóbiák lehetséges 

kezelése 

 

olvasott szövegértés: híres zenészek: apa és fia  

 

beszéd- és íráskészség: egy idős személy 

életútjának bemutatása megadott szempontok 

és szövegmodell alapján 

 

beszédkészség: útbaigazítás térkép alapján, 

bocsánatkérés 

 

 

Files 10 A, B, C 

 

feltalálónők híres találmányai 

 

iskolatípusok, tantárgyak 

 

személyes döntések, választások 

 

9. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 

 

4. AZ ISKOLA 

 

1. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, 

CSALÁD 

 

jelenidejűség és múltidejűség: Present 

and Past Passive 

 

múltidejűség: used to (kijelentés, 

tagadás) 

 

kiejtés: used to / didn’t use to 

 

modalitás: lehetőség: might használata 

 

szóképzés: főnevek 

 

olvasott szövegértés: feltalálónők híres 

találmányai  

 

beszédkészség: páros kvíz megadott szöveges 

információ alapján 

 

olvasott szövegértés: híres személyek iskolai 

teljesítménye 

 

beszédkészség: iskolai emlékek 

 

beszédkészség és olvasott szövegértés: a túl 

sok döntési helyzet hatása a lelki egészségre 

 

olvasott szövegértés: hős delfinek egy 

cápatámadás során 

 

Files 11 A, B, C 

 

vesztesek 

 

 

térbeli viszonyok: mozgást jelentő 

prepozíciók 

 

összetett igék szórendje 

 

szókincsfejlesztés: sport (sportágak, 

helyszínek, cselekvések, felszerelés) 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: 



25 / 165  

szókincs: sport 

 

alvási szokások 

 

véletlenek 

 

hasonlóság kifejezése 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

6. ÉLETMÓD 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

Practical English  

Episode 6 

Elbúcsúzás 

 

szövegösszetartó elemek: so és neither 

használata 

vesztesnek lenni 

 

íráskészség: vélemény kifejtése megadott 

szempontok és szövegmodell alapján 

 

beszédkészség, olvasott szövegértés: alvási és 

ébredési szokások, kérdőív 

 

olvasott szövegértés: ikrek véletlen találkozása 

 

olvasott szövegértés: véletlen találkozás online 

felületeken 

 

beszédkészség: hasonlóságok keresése és 

kifejezése 

 

olvasott szövegértés: telefonbeszélgetés, 

reagálás váratlan hírekre 

 

Files 12 A, B, C 

 

meghökkentő hírek 

 

pletykálás 

 

say / tell használata 

 

kvíz az eddig tanultakból 

 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

múltidejűség: Past Perfect 

 

függő beszéd:  

reporting verbs  

kérések, kérdések 

múltidejűség 

 

alanyra vonatkozó kérdések (segédige 

nélkül)  

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: 

meghökkentő hírek a világból 

 

beszédkészség: a pletykálás a hétköznapi 

életben 

 

olvasott szövegértés: a pletyka pozitív hatásai 

 

olvasott szövegértés: kvíz a tankönyv 

anyagából 

 

írás- és beszédkészség: vetélkedőkérdések 

készítése, társasjáték 

 

olvasott szövegértés: meghökkentő hír egy 

véletlen találkozásról 

 

 

ENGLISH FILE Third edition INTERMEDIATE 

 

Témakörök/ Kommunikációs 

szándékok 

(ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK) 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései Idegen nyelvi kompetenciák 

 

 

Files 1 A, B 

 

ételek, étkezés, főzés 

 

családi élet 

 

 

6. ÉLETMÓD 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK,  CSALÁD 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

 

Practical English 

Episode 1: Találkozás a szülőkkel 

 

 

jelenidejűség: Present Simple és Present 

Continuous összehasonlítása és helyes 

használata, 

action / non-action verbs 

 

jövőidejűség: Present Continuous, going to, 

will / won’t összehasonlítása és helyes 

használata 

 

szövegösszetartó eszközök: each other 

 

 

 

 

 

How + adjective 

What + noun 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: étkezési szokások, egészséges 

táplálkozás, élelmiszerek fajtái, elkészítési 

módok 

 

beszédkészség: véleménykifejtés provokatív 

állításokkal kapcsolatban 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: a családi élet változásai, különböző 

személyiségek, a család hatása a 

személyiségre 

 

íráskészség: egy jó barát bemutatása 

 

hallott szövegértés és beszédkészség: 

bemutatás és bemutatkozás, reagálás 

meglepő információra, jó vagy rossz hírre, 

„időnyerő” kifejezések 

 

Files 2 A, B 

 

pénzügyek 

 

új életet kezdeni / nagy kihívások 

 

múltidejűség: Present Perfect és Past Simple 

összehasonlítása és helyes használata 

 

időbeli viszonyok: for / since használata 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: pénzügyek, gazdaság, pénzzel 

kapcsolatos kifejezések 

 

beszédkészség: pénzzel, vásárlással 
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10. GAZDASÁG 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

 

 

 

Present Perfect Continuous 

 

erős melléknevek használata 

 

 

kapcsolatos tapasztalatok 

 

olvasott szövegértés: egy diszlexiás 

milliomos 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: eddigi élettapasztalatok, új élet 

kezdése, jótékonysági tevékenységek 

 

íráskészség: baráti email 

 

Files 3 A, B 

 

Nagyvárosi közlekedés: verseny 

Londonon keresztül 

 

sztereotípiák, férfiak és nők 

szerepe a társadalomban 

 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK,  CSALÁD 

 

Practical English  

Episode 2: Találkozás egy 

bonyolult hírességgel 

 

minőségi viszonyok: a melléknevek és 

határozószavak közép- és felsőfoka 

 

szövegösszetartó eszközök: névelők 

használata: a / an, the, no article 

 

állandósult szókapcsolatok: igék vagy 

melléknevek + prepozíciók 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: közlekedés, tömegközlekedés, 

utazás, útbaigazítás, biztonság, felelős 

magatartás 

 

beszédkészség: egyetértés, egyet nem értés, 

véleménykifejtés provokatív állításokkal 

kapcsolatban 

 

íráskészség: cikk egy magazinba a lakóhely 

közlekedéséről 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: sztereotípiák, női és férfi szerepek 

a társadalomban és a családban 

 

beszédkészség: interjúkészítés, 

véleménykifejtés, egyetértés, egyet nem értés 

 

Files 4 A, B 

 

siker és sikertelenség 

 

modern illemszabályok 

 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

4. ISKOLA 

 

 

modalitás: can, could, be able to használata 

 

szövegösszetartó eszközök: reflexive pronouns 

 

-ed / -ing végződésű melléknevek 

 

modalitás: kötelesség kifejezése: must, have 

to, should 

 

múltidejűség: should have 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: nyelvtudás és más új készségek, 

képességek elsajátítása, hatékony 

nyelvtanulási tippek 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: illemszabályok a mai világban (pl. 

mobiltelefonálás etikettje, vendégség, más 

családok, országok illemszabályai stb.) 

 

 

 

Files 5 A, B 

 

sport babonák 

 

szerelem első látásra 

 

 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK,  CSALÁD 

 

 

Practical English  

Episode 3: Régi barátok 

 

múltidejűség: Past Simple, Past Continuous, 

Past Perfect összehasonlítása és helyes 

használata 

 

múltidejűség, időbeli viszonyok: usually és 

used to használata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: sport: szereplők, eszközök, 

helyszínek, tevékenységek, híres 

sportesemények és sportolók, anekdoták 

 

íráskészség: történet leírása 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: kapcsolatok, ismerkedés, közösségi 

média használata 

 

beszédkészség: érvek alátámasztása 

példákkal 

 

beszédkészség: engedély és kérés kifejezése, 

rég nem látott ismerős köszöntése 

 

 

Files 6 A, B 

 

helyszíni forgatás 

 

első benyomások, külső alapján 

 

Passive használata minden igeidőben 

 

 

modalitás: következtetés, valószínűség 

kifejezése: might, can’t, must 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: mozi, filmek, műfajok, a 

filmkészítés szereplői, eszközei, 

tevékenységei, híres filmek és filmjelenetek, 

anekdoták 
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ítélkezni 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK,  CSALÁD 

 

 

íráskészség: egy film kritikája 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: profilképek a közösségi médiában, 

testrészek, cselekvések, külső leírás, az első 

benyomások fontossága és az ítélkezés 

veszélyei, híres emberek 

 

 

Files 7 A, B 

 

egy különleges iskola fiúknak 

 

az ideális otthon 

 

 

4. ISKOLA 

 

3. KÖRNYEZETÜNK 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK,  CSALÁD 

 

Practical English  

Episode 4: Egy fiús este 

 

logikai viszonyok: First Conditional, jövő idő 

kifejezése: when, until 

 

 

make és let igék használata 

 

logikai viszonyok: Second Conditional 

 

 

 

 

 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: iskolarendszer, iskolatípusok, 

iskolai tevékenységek, gyereknevelés, saját 

iskola bemutatása, tanulással kapcsolatos 

tervek 

 

beszédkészség: vita, érvelés, érvek 

strukturálása 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: otthon, épületek, híres emberek 

otthona, az ideális otthon 

 

íráskészség: saját otthon leírása 

 

beszédkészség: javaslatok, bocsánatkérés, 

magyarázkodás 

 

Files 8 A, B 

 

vásárlói panaszok 

 

az ideális munkahely, üzleti ötletek 

 

 

10. GAZDASÁG 

 

5. A MUNKA VILÁGA 

 

Revise and check 

Files 7+8 

visszatekintés: az eddig tanultak 

összefoglalása 

 

Függő beszéd: kijelentés és kérdés 

 

szóképzés: igéből főnév 

 

 

igealakok: gerunds and infinitives 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: vásárlás és eladás, modern 

vásárlási szokások, vásárlói panaszok 

 

íráskészség: vásárlói panaszlevél  

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: a munka világa: szereplők, 

helyszínek, tevékenységek 

 

beszédkészség: egy új termék / szolgáltatás 

kitalálása és bemutatása 

 

íráskészség: önéletrajz és motivációs levél 

 

Files 9 A, B 

 

szerencsés találkozások 

 

információáradat 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

9. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

Practical English  

Episode 5: Váratlan események 

 

logikai viszonyok: Third Conditional 

 

szóképzés: melléknevek és határozószavak 

 

 

mennyiségi viszonyok: a little, a few, a lot, 

enough, too much, too many stb. 

 

 

rögzült igei szókapcsolatok (phrasal verbs)  

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: szerencsés találkozások, 

segítségnyújtás idegeneknek, a szerencse 

szerepe híres személyek karrierjében 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: elektronikai berendezések, modern 

médiahasználat, információáradat, 

multitasking, „kikapcsolás”  

 

íráskészség: újságcikk egy magazinba: 

előnyök és hátrányok 

 

beszédkészség: udvarias kérdések, 

problémamegoldás 

 

Files 10 A, B 

 

korunk hősei 

 

két gyilkossági rejtély 

 

 

5. A MUNKA VILÁGA 

 

szövegösszetartó eszközök: kijelölő és nem 

kijelölő vonatkozói mellékmondatok 

 

összetett szavak 

 

szövegösszetartó eszközök: visszakérdezés 

(„ugye?”) 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: híres személyek, korunk befolyásos 

ikonjai 

 

íráskészség: életrajz írása egy érdekes vagy 

sikeres személyről 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 
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2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 szókincs: bűnözés, híres bűncselekmények, 

megoldatlan rejtélyek, rendőrségi kihallgatás, 

krimi részlet 

 

 

ENGLISH FILE Third edition UPPER-INTERMEDIATE 

 

Témakörök/ Kommunikációs 

szándékok 

(ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK) 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései  Idegen nyelvi kompetenciák 

 

 

Files 1 A, B 

 

kérdések és válaszok 

 

Hiszel benne? 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK, CSALÁD 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

5. A MUNKA VILÁGA 

 

Colloquial English  

Talking about... interviews 

 

kérdőszavak, kérdő szórend 

 

segédigék 

 

minőségi viszonyok:  

the ...  the ...  

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: kérdezz-felelek, interjúk 

hírességekkel, extrém állásinterjúk 

  

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: paranormális élmények, aláírás 

elemzése 

 

szókincs: összetett melléknevek, 

módhatározók 

 

beszédkészség: állásinterjúk 

 

 

Files 2 A, B 

 

Hívjunk orvost? 

 

Idősebb és bölcsebb? 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

6. ÉLETMÓD 

 

 

 

 

 

múltidejűség: Present Perfect Simple és 

Continuous összehasonlítása és helyes 

használata 

 

minőségi viszonyok: melléknevek sorrendje, 

melléknevekből képzett főnevek 

 

 

hallott szövegértés, beszédkészség, szókincs: 

elsősegélynyújtás, egészség, betegségek, 

sérülések, gyógykezelések, látogatás az 

orvosnál, kiberchondria  

 

íráskészség: baráti email, beszámoló egy 

betegségről 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: idősek és fiatalok, ruházat és divat, 

életkornak megfelelő öltözködés  

 

íráskészség: ruhadarabok hirdetése az eBay-

en 

 

olvasott szövegértés: sámánizmus 

 

Files 3 A, B 

 

légiközlekedés 

 

rendkívül rövid történetek 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

 

 

 

Colloquial English  

Talking about... children’s books 

 

múltidejűség: narrative tenses, Past Perfect 

Continuous 

 

szabályos és rendhagyó igék múlt ideje 

 

minőségviszonyok: so/such ... that 

 

minőségviszonyok: határozók helye a 

mondatban 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: igaz történetek a repülésről, 

történetmesélés 

 

olvasott szövegértés, szókincs, 

beszédkészség: 50-szavas történetek, olvasási 

szokások, egy amerikai novella 

 

íráskészség: egy 50-szavas történet, egy rövid 

novella 

 

 

 

beszédkészség: gyerekkönyvek 

 

Files 4 A, B 

 

környezeti bűntudat 

 

kockázatvállalás 

 

3. KÖRNYEZETÜNK 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

 

jövőidejűség: Future Perfect és Future 

Continuous  

 

logikai viszonyok: Zero and First 

Conditionals 

jövő idejű összetett mondatok 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: környezettudatosság, extrém 

időjárási körülmények, spekulálás a jövőről 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: kockázatvállalás, sport és 

szabadidő, járművezetés, sebességfüggőség 

 

szókincs: állandósult szókapcsolatok a take 

igével 
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7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

íráskészség: „érvek és ellenérvek” 

blogbejegyzés írása 

 

olvasott szövegértés: repülő emberek 

 

Files 5 A, B 

 

túlélők klubja 

 

idegesítő dolgok, megbánás 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

Colloquial English  

Talking about ... waste 

 

logikai viszonyok: Unreal Conditionals 

 

kifejezések a wish igével 

 

minőségi viszonyok: -ed, -ing végű 

melléknevek 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: reagálás vészhelyzetekben, túlélési 

stratégiák, érzések, érzelmek 

 

íráskészség: cikk írása a biztonságról 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: érzelmek, megbánás 

 

 

 

beszédkészség: hulladék, pazarlás, 

újrahasznosítás 

 

Files 6 A, B 

 

zene és érzelmek 

 

„Csipkerózsika” -- alvási szokások 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

6. ÉLETMÓD 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

igealakok: gerunds and infinitives 

 

 

used to / be used to / get used to helyes 

használata 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: zenehallgatási szokások, kedvenc 

zene, a zene hatása az érzelmekre 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: alvási szokások, érdekességek, 

alvajárás 

 

 

olvasott szövegértés: egy szerencsés túlélési 

történet 

 

Files 7 A, B 

 

Ne vitatkozz! 

 

Színészmesterség 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

Colloquial English  

Talking about ... acting 

 

 

modalitás: Past modals,  

would rather 

 

 

érzékelést kifejező igék használata 

 

minőségi viszonyok: as 

 

 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: vitakultúra, különbségek férfiak és 

nők között, egy pszichológus tippjei: hogyan 

vitatkozzunk 

 

szókincs: összetéveszthető igék 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: testrészek, érzékszervek, érzések, 

interjú egy színésszel, testbeszéd 

 

íráskészség: egy fotó leírása 

 

beszédkészség: interjú egy híres színésszel, 

színházlátogatási szokások 

 

Files 8 A, B 

 

Betörők, rablók 

 

Hírek 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

 

 

 

 

Passive minden igeidőben 

 

it is said that..., he is thought to... stb. 

 

műveltetés: have something done 

 

függő beszéd: reporting verbs 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: bűncselekmények és büntetés, 

illegális cselekmények, interjú egy betörővel, 

bűncselekmények megelőzése, internetes 

bőncselekmények 

 

íráskészség: vélemény kifejtése egy cikkben 

illegális cselekedetekkel kapcsolatban 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: a média, médiafogyasztási 

szokások, újságírók hétköznapjai, interjú egy 

lesifotóssal 

olvasott szövegértés: egy híres újságíró 

rejtélyes halála 
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Files 9 A, B 

 

igazság és hazugság 

 

megavárosok 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

3. KÖRNYEZETÜNK 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

10. GAZDASÁG 

 

Colloquial English  

Talking about ... advertising 

szövegösszetartó eszközök:  

ellentét kifejezése (összetett mondatok) 

névmások (whatever, whenever stb.) 

 

mennyiségi viszonyok: countable and plural 

nouns 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: a reklámok világa, egy kísérleti 

üzleti modell, vállalkozások 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: megavárosok, interjú egy útikönyv-

íróval 

 

szókincs: szóképzés (előtagok, utótagok) 

 

íráskészség: beszámoló írása egy honlapra a 

lakóhelyről 

 

beszédkészség: interjú egy híres 

reklámszakemberrel, reklámfogyasztási 

szokások 

 

Files 10 A, B 

 

A hold sötét oldala – tudományos 

kísérletek 

 

A szavak hatalma 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

9. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 

 

 

 

mennyiségi viszonyok: all, every, both stb. 

 

 

szövegösszetartó eszközök: névelők helyes 

használata 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: tudományos tények és tévhitek, 

tudománnyal kapcsolatos kérdés-felelet, híres 

tudósok, veszélyes kísérletek 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: híres beszédek, tippek prezentáció 

készítéséhez és előadásához 

 

szókincs: állandósult szókapcsolatok 

 

olvasott szövegértés: kölcsönös 

segítségnyújtás 

 

English File Third Edition Advanced 

 

Témakörök/ Kommunikációs 

szándékok, tanóra anyaga 
(ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK) 

Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései 

Idegen nyelvi kompetenciák 

 

Files 1 A, B 
(1. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, 

CSALÁD 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 
5. A MUNKA VILÁGA) 
 

Frida Kahlo családja és életrajza 

 

családdal kapcsolatos kérdések 

 

személyiségjelzők, 

szótárhasználat: vonzatos igék 

jelentése 

 

személyiségkvíz  

 

munkavégzés közbeni 

gondolatok 

 

munkával kapcsolatos szavak és 

kifejezések 

 

egy sikeres cég története, 

bemutatása 

 

 

álláskeresés 

 
 

 

 

 

have mint ige vagy segédige használata 

 

 

kiejtés: szótárhasználat a kiejtés 

ellenőrzésére  

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegösszetartó eszközök: kötőszavak 

 

kiejtés: az angol nyelv ritmusa 

(hangsúlyozás) 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

hallott szövegértés, beszédkészség: 

egyetértés, egyet nem értés 

  

 

olvasott szövegértés,  

beszédkészség 

 

olvasott szöveg értése: párosítás 

beszédkészség 

 

hallott és olvasott szövegértés,  

beszédkészség  

 

íráskészség: állásra jelentkező email 
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Colloquial English  

Talking about... work and 

family 

 

gyakorlás, ismétlés 

 

dolgozat 

 

Files 2 A, B 
(5. AZ ISKOLA VILÁGA 
1. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, 

CSALÁD) 

 

az angol helyesírás 

jellegzetességei 

 

az angol betűzés változásai 

 

szóösszetételek, szinonimák, 

vonzatos igék, idiómák 

 

anyanyelvi és nem anyanyelvi 

beszélők 

 

önéletrajz 

 

 

 

gyerekkori emlékek, változások 

 

 

elvont főnevek képzése, 

szóösszetételek 

 

első emlékek felidézése, 

pszichológiai elemzés 

 

 

Revise and check 

Files 1+2 

visszatekintés: az eddig tanultak 

összefoglalása  

 

kisfilm: az angol nyelv története 

 

dolgozat 

 
  
 

 

betűzés – tipikus hibák 

 

 

 

 

 

 

kiejtés: akcentusok 

 

 

múltidejűség: egyszeri és rendszeres 

cselekvések a múltban 

 

 

 

 

kiejtés: elvont főnevek hangsúlyozása 

 

remember + ing 

 

 

 
 
 

 

olvasott szövegértés: kifejezések 

szövegkörnyezetben, beszédkészség 

szókincsfejlesztés 

 

 

hallott szövegértés,  

beszédkészség 

 

olvasott és hallott szövegértés, 

beszédkészség 

 

beszédkészség, íráskészség: cikk 

 

szókincsbővítés 

 

 

hallott szöveg értése,  

beszédkészség 

 

Files 3 A, B 
(2. EMBER ÉS TÁRSADALOM,  

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS) 

 

kapcsolatok: szakítás 

 

a get ige használata 

kifejezésekben, vonzatos 

igékben és idiómákban 

 

vakrandi, a randevúzás szabályai 

vonzatos igék, idiómák 

 

kérdőív szokásokról 

 
 

 

 

 

 

kiejtés: francia eredetű szavak kiejtése  

 

 

 

a get ige használata különböző 

szerkezetekben 

 

kiejtés: mozgó szóhangsúly a képzett 

 
 

 

 

olvasott szövegértés, szókincsbővítés 

beszédkészség 

 

 

hallott szövegértés, beszédkészség 

szókincsbővítés 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

íráskészség, 
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emlékezetes filmjelentek 

 

konfliktus és háború 

 

történelmi filmek a moziban és a 

tévében 

 

a történeti hűség kérdése 

 

Colloquial English  

Talking about... history 

 

gyakorlás, ismétlés 

 

dolgozat 

szavakban  

 

 

szövegösszetartó eszközök: 

diskurzusjelölő határozók, kifejezések 

 

szókincsbővítés 

 

beszédkészség, hallott szövegértés 

 

 

 

olvasott és hallott szöveg értése, 

beszédkészség, szókincsbővítés 

 

 

Files 4 A, B 
(7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 
SZÓRAKOZÁS, 

6. ÉLETMÓD) 

 

hangutánzó szavak, emberi 

hangok 

 

a hangoktól való félelem 

 

 

következtetések levonása, 

találgatás vizuális input alapján 

 

 

’Talk to me London’ – szervezet 

egy barátságosabb városért, 

vélemény kifejezése 

 

könyvek és filmek 

 

kiemelés, nyomatékosítás, 

hangsúlyozás  

 

 

fordítók és fordítások 

 

szinonimák, stilisztika 

 

Revise and check 

Files 3+4 

visszatekintés: az eddig tanultak 

összefoglalása 

 

kisfilm: a yorki irodalmi 

fesztivál 

 

dolgozat 

 

 
 
 

 

 

kiejtés: mássalhangzó-torlódás 

 

 

 

modalitás: modális segédigék használata 

– találgatás, következtetés 

 

 

 

 

 

 

mondat eleji fordított szórend - inverzió  

 
 
 

 

 

szókincsbővítés 

olvasott és hallott szöveg értése,  

beszédkészség 

 

beszédkészség, olvasott szövegértés  

 

 

hallott szövegértés beszédkészség 

 

 

olvasott szövegértés, szókincsbővítés 

beszédkészség 

íráskészség: könyv- és filmajánló 

 

olvasott és hallott szöveg értése,  

szókincsbővítés 

beszédkészség 

 

 

Files 5 A, B 
(6. ÉLETMÓD, 

10. GAZDASÁG) 

 

az időgazdálkodás módjai 

 

 
 

 

 

elöljárószavas igék 
 

a nyelvi elhatárolódás (distancing) 

 
 

 

 

beszédkészség, olvasott és hallott 

szöveg értése,  

szókincsbővítés 
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tudatos életmód, meditáció 

 

 

 

idő és várakozás 

 

a time szó használata 

szóösszetételekben és 

kifejezésekben 

 

pénz és házasság 

 

stilisztika: metaforák 

 

 

pénzhez kapcsolódó szavak, 

idiómák, beszélt nyelvi 

fordulatok 

 

mikrofinanszírozás 

 

Colloquial English  

Talking about ... stress and 

relaxation 

 

gyakorlás, ismétlés 

 

dolgozat 

eszközei 

 

 

 

kiejtés: hangsúlyozás – szóhatárok 

elmosódása 

 

 

 

múltidejűség: unreal uses of past tenses 

 

 

 

 

kiejtés: angol és amerikai kiejtés 

íráskészség: hírek 

 

beszédkészség,  

hallott szöveg értése,  

szókincsbővítés 

 

 

olvasott szövegértés, 

beszédkészség 

 

 

 

szókincsbővítés 

 

olvasott és hallott szöveg értése, 

beszédkészség 

 

olvasott és hallott szöveg értése, 

beszédkészség, szókincsbővítés 

 

Files 6 A, B 
(6. ÉLETMÓD,  
9. TUDOMÁNY, TECHNIKA) 

 

problémák és tanácsok  

 

wikiHow 

 

 

30-napos kihívás 

 

kiselőadások 

 

 

telefon és technika 

 

élet telefon nélkül  

 

szenvedélybetegségek 

 

szenvedély vagy mánia? 

 

Revise and check 

Files 5+6 

visszatekintés: az eddig tanultak 

összefoglalás 

 

kisfilm: hogyan tartsunk 

előadást  

 

dolgozat 

 

 

 

 
 
 

 

igei vonzatok: ige + tárgy + 

infinitve/gerund 

 

 

 

kiejtés: összetett melléknevek, 

elsődleges ás másodlagos hangsúly 

 

kiejtés: /æ/ és /ʌ/ 

 

feltételes mondatok 

 

melléknév + prepozíció 

 

 

 
 
 

 

olvasott szövegértés, 

beszédkészség, szókincsbővítés 

íráskészség 

 

hallott szöveg értése, 

beszédkészség 

 

 

 

szókincsbővítés, olvasott szövegértés, 

beszédkészség 

 

szókincsbővítés 

hallott szöveg értése, beszédkészség 

íráskészség: igazoló esszé 
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Files 7 A, B 
(5. AZ ISKOLA VILÁGA, 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM, 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 
SZÓRAKOZÁS) 

 

„Egész érdekes” – egy tv-show 

és az iskola 

 

szóképzés: előtagok 

 

abszurd biztonsági szabályok 

 

törvény és szabályozás 

 

 

modern művészet 

 

beszélgetés a művészetekről 

 

 

egy hamisítvány története 

 

szín-idiómák 

 

 

Colloquial English  

Talking about ... illustration 

 

gyakorlás, ismétlés 

 

dolgozat 

 

 
 

 

 
 

 

kiejtés: hanglejtés és beékelt hang 

felkiáltásokban 

 

 

modalitás: engedély, kötelesség és 

szükségesség kifejezése 

 

érzékelést kifejező igék használata, 

kiejtés: -ure végű szavak 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

hallott szöveg értése 

beszédkészség 

szókincsbővítés 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincsbővítés 

íráskészség: beszámoló 

 

hallott szövegértés, beszédkészség, 

szókincsbővítés 

 

 

olvasott és hallott szöveg értése, 

beszédkészség,  

szókincsbővítés 

 

olvasott és hallott szöveg értése, 

beszédkészség, szókincsbővítés 

 

Files 8 A, B 

(6. ÉLETMÓD, 

8. UTAZÁS, TURIZMUS) 

 

egészség és az orvostudomány  

 

amit a doktorok nem 

csinálnának 

 

alternatív gyógymódok  

 

orvosi tanácsok 

hasonlatok (similes) 

 

 

utazás és turizmus 

 

utazó vagy turista 

 

egy rosszul sikerült utazás 

története 

 

személyes utazási tapasztalatok 

 

 

Revise and check 

Files 7+8 

visszatekintés: az eddig tanultak 

összefoglalása 

 

 
 

 

 

 

 

igei vonzatok: gerund és infinitive 

 

 

kiejtés: /ə/ 

 

 

 

 

 

jövőidejűség: tervek és tervezett 

programok 

 

 

azonos hangzású szavak (homophones) 

 
 

 

 

szókincsbővítés, 

olvasott szövegértés, 

beszédkészség,  

hallott szövegértés 

 

 

halott szöveg értése, beszédkészség, 

szókincsbővítés 

 

szókincsbővítés 

olvasott szövegértés 

íráskészség: igazoló esszé (2) 

hallott szövegértés,  

 

beszédkészség, szókincsbővítés 
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kisfilm: a penicillin története 

 

dolgozat 

 

Files 9 A, B 
(3. KÖRNYEZETÜNK, 
6. ÉLETMÓD) 

 

állatok – szeretni vagy nem 

szeretni őket, kisállattartás 

 

állatokkal kapcsolatos szavak, 

idiómák 

 

vegetarianizmus 

 

érvek az állatkertek mellett és 

ellen 

 

főzés, ételek elkészítése 

 

étkezés étteremben  

 

 

 

kényelmi ételek 

ételek jellemzése (-y végű 

melléknevek) 

 

 

Colloquial English  

Talking about ... insects and 

animals 

 

gyakorlás, ismétlés 

 

dolgozat 

 
 
 

 

 

 

elliptikus szerkezetek 

 

kiejtés: segédigék és to szócska 

hangsúlyozása 

 

 

 

 

kiejtés: néma szótagok 

 

 

 

 

 

összetett főnevek: külön- vagy 

egybeírás, kötőjelek, birtokos alakok 

 

 
 
 

 

beszédkészség, 

olvasott szövegértés  

 

szókincsbővítés 

 

 

hallott szöveg értése, beszédkészség 

 

 

szókincsbővítés 

 

hallott szöveg értése 

beszédkészség, íráskészség: 

panaszlevél 

 

olvasott szöveg értése, beszédkészség 

szókincsbővítés 

 

olvasott és hallott szöveg értése, 

beszédkészség, szókincsbővítés 

 

Files 10 A, B 
(2. EMBER ÉS TÁRSADALOM, 

6. ÉLETMÓD) 
 

miért költöznek az emberek?  

 

milyen egy másik országban 

élni? 

 

hogyan lesz vki brit állampolgár 

könnyen összetéveszthető 

szavak 

 

a testmozgás fajtái 

 

szóképzés 

 

 

tisztességtelen viselkedés a 

sportban 

 

 

Revise and check 

Files 9+10 

visszatekintés: az eddig tanultak 

 
 

 

 

nyomatékosítás (cleft sentences és ezek 

kiejtése) 

 

 

 

 

kiejtés: azonos betűzésű szavak 

(homographs) 

 

szövegösszetartó eszközök: vonatkozói 

mellékmondat a mindennapi beszédben 

 

 

 
 

 

 

hallott szövegértés, beszédkészség,  

szókincsbővítés 

 

olvasott szöveg értése 

szókincsbővítés 

 

olvasott szöveg értése 

beszédkészség, 

szókincsbővítés 

 

 

hallott szöveg értése, 

beszédkészség 

 

 

 

 

 

 



36 / 165  

összefoglalása 

 

kisfilm: Ellis Island 

 

dolgozat 

 

Év végi összefoglalás 

 

 

Oxford Exam Trainer B1 
 

Témakörök / szókincs 

 

 

Kommunikációs szándékok,  

fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései 

 

Idegen nyelvi kompetenciák 

 

 

1. fejezet 

 

család 

életszakaszok 

családi ünnepek  

kapcsolatok  

közös időtöltés 

 

 

 

 

kifejezések a mind szóval 

 

phrasal verbs 

 

jövőidejűség kifejezése:  

jövőidők áttekintése  

(going to, will) 

 

időhatározók prepozíciói  

 

olvasott szövegértés:  

- társas kapcsolatok, szociális háló 

 

hallott szövegértés:  

- hálaadás a nagyszülőkkel 

- családi történetek 

 

nyelvhelyesség: 

- családtag látogatóban 

 

íráskészség: 

- nyaralás egy baráttal 

- tervek 

 

beszédkészség: 

- család és kapcsolatok 

- születésnapi összejövetel szervezése  

- rokoni kapcsolatok: testvérek, 

nagyszülő-unoka 

 

 

2. fejezet 

 

külső megjelenés 

személyiségjegyek 

érzések, érzelmek 

társadalom és politika 

 

 

személyiséggel, érzelmekkel 

kapcsolatos melléknevek: szinonimák, 

ellentétek, -ed/-ing végződés 

 

névelők használata (a/an/the/-) 

 

question tags 

 

kötőszavak 

 

 

 

olvasott szövegértés:  

- színes egyéniségek 

 

hallott szövegértés:  

- fesztiválok,  

kulturális különbségek 

 

nyelvhelyesség: 

- tánc, mozgás, divat 

 

íráskészség: 

- ballagási ajándék / jótékonyság 

 

beszédkészség: 

- ember és társadalom 

- szavazás egy támogatandó jótékonysági 

szervezetről 

- segítő foglalkozások: rendőr, tanár 
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3. fejezet 

 

bútorok és berendezési tárgyak 

egy otthon bemutatása 

házimunka 

szomszédság 

lakásbérlés 

 

 

 

 

 

összetett igék a look szóval 

 

perfect igeidők 

 

határozatlan névmások 

 

 

 

olvasott szövegértés:  

- élet egy felhőkarcoló tetején 

 

hallott szövegértés:  

- otthonok 

 

nyelvhelyesség: 

- egy híres szobor 

- szerepek a háztartásban 

 

íráskészség: 

- lakásbérlés Budapesten 

egyetemistaként 

 

beszédkészség: 

- otthonok 

- lakásbérlés 

- lakókörnyezetek: nagyváros, falu 

 

4. fejezet 

 

iskolai élet 

nyelvtanulás 

oktatási rendszer 

 

 

 

 

 

 

szókapcsolatok a do, make, take 

igékkel 

 

múltidejűség:  

narrative tenses (elbeszélő igeidők) 

 

 

 

olvasott szövegértés:  

- otthoni iskola 

- digitális bennszülöttek 

 

hallott szövegértés:  

- bentlakásos iskola 

 

nyelvhelyesség: 

- diákcsere programok 

- alvás óra közben  

 

íráskészség: 

- házi feladat, vizsgák 

 

beszédkészség: 

- iskola és tanulás 

- nyelvtanfolyam kiválasztása 

- helyek az iskolában: könyvtár és menza 

 

5. fejezet 

 

foglalkozások 

munkafajták 

mesterségek 

munkavállalás 

 

 

 

 

 

 

szóképzés:  

mesterségek, foglalkozások 

 

összetett igék a give szóval 

 

 

olvasott szövegértés:  

- karrierváltás 

 

hallott szövegértés:  

- munka 

- önkéntesség 

 

nyelvhelyesség: 

- fiatalok munkavállalása 

 

íráskészség: 

- jelentkezés egy állásra 

 

beszédkészség: 

- munka 

- nyári diákmunka egy hotelben 

- foglalkozások: állatorvos, pék 
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6. fejezet 

 

családi pénzügyek 

megtakarítás és banki ügyek 

vásárlás és fizetés 

hirdetések 

vásárlói panasz 

 

 

 

 

 

 

összetett igék a get szóval 

 

szóképzés: prefixes  

 

 

olvasott szövegértés:  

- reklámok 

 

hallott szövegértés:  

- digitális pénzhasználat 

- pénzügyi tanácsok egyetemistáknak 

 

nyelvhelyesség: 

- adózás 

- online pénzügyi szolgáltatások 

 

íráskészség: 

- panasz egy hibás termék miatt 

 

beszédkészség: 

- pénz és boldogság 

- szuvenír vásárlás 

- vásárlás online és üzletben 

 

7. fejezet: 

 

napi rutin 

táplálkozás és étrend 

mozgás 

betegségek és sérülések 

kórházban 

 

 

 

 

összetett igék a take szóval 

 

so és such használata 

 

reported speech (függő beszéd) 

 

visszaható névmások 

 

olvasott szövegértés:  

- szívátültetés 

 

 

hallott szövegértés:  

- különböző étrendek 

- egészséges táplálkozás az iskolában  

 

nyelvhelyesség: 

- influenza kezelése 

- fogyókúra és mozgás 

 

íráskészség: 

- tanácsadás rendszeres mozgással 

kapcsolatban 

 

beszédkészség: 

- egészséggel kapcsolatos szokások 

- vásárlás egy egészségboltban 

- kétféle nyaralás: magashegyi túrázás, 

fitnesz tábor 
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8. fejezet: 

 

utazás 

üdülés 

szállás 

közlekedési eszközök 

szállodában 

 

 

 

feltételes mód 

 

either / neiter használata 

 

every, each, both használata 

 

another / other használata 

olvasott szövegértés:  

- kerékpározás 

 

hallott szövegértés:  

- utazási nehézségek 

- problémák a nyaralás során 

 

nyelvhelyesség: 

- budapesti városnézés 

- balatoni nyaralás 

 

íráskészség: 

- tériszony utazás során 

 

beszédkészség: 

- utazás és iskola 

- döntéshozás egy közös utazásról 

- városnézés: busszal vagy gyalog 

 

9. fejezet: 

 

hobbik és érdeklődési körök 

művészet és irodalom 

szórakozás 

tömegkommunikációs eszközök 

kulturális események, 

fesztiválok 

 

 

 

 

összetett igék a turn szóval 

 

módbeli segédigék 

 

függő beszéd: közvetett kérdések 

 

olvasott szövegértés:  

- tévés főzőműsorok 

 

hallott szövegértés:  

- fiatalok olvasási szokásai 

- egy szokatlan hobbi: búvárkodás 

 

nyelvhelyesség: 

- a szabadidő fontossága 

- sikeres TV-sorozatok 

 

íráskészség: 

- jelentkezés egy tehetségkutató műsorba 

 

beszédkészség: 

- kultúra és szabadidő 

- jegyvásárlás a Globe Színház 

előadására 

- szabadidős tevékenységek: 

számítógépes játékok, sport 
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10. fejezet: 

 

sport és versenyek 

helyszínek és felszerelés 

extrém sportok 

 

 

 

 

 

sportolással kapcsolatos igék 

 

melléknévfokozás 

 

 

 

olvasott szövegértés:  

- sportműsorok a tévében 

 

hallott szövegértés:  

- kosárlabdázás 

- vélemények a sportról 

 

nyelvhelyesség: 

- férfiak és nők sportolási szokásai 

- egy híres stadion 

 

íráskészség: 

- testnevelésórák az iskolában 

 

beszédkészség: 

- sport és iskola 

- érdeklődés a helyi edzőterem kínálata 

iránt 

- extrém sportok: barlangászás és vadvízi 

evezés 

 

 

11. fejezet: 

 

technika a mindennapokban 

infokommunikációs 

technológiák 

találmányok és felfedezések 

űrkutatás 

 

 

 

 

 

 

kifejezések a take és go igékkel 

 

vonatkozói mellékmondatok 

 

birtoklás kifejezése 

 

olvasott szövegértés:  

- A Kennedy Űrközpont 

 

hallott szövegértés:  

- szokatlan találmányok 

- természettudományos órák az iskolában 

 

nyelvhelyesség: 

- dinoszauruszok 

- otthoni internetezési szokások 

 

íráskészség: 

- érdeklődés egy számítógépes tanfolyam 

iránt 

 

beszédkészség: 

- tudomány és technika 

- hibás termék visszavitele az üzletbe 

- üzenetküldési módok (Instagram, 

képeslap) 
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12. fejezet: 

 

földrajzi jellemzők 

időjárás és klíma 

természeti katasztrófák 

állatok és növények 

környezeti problémák 

 

 

 

 

összetett igék a go szóval 

 

módbeli segédigék 

 

there / it mint a mondat alanya 

 

olvasott szövegértés:  

- veszélyeztetett fajok jövője 

 

hallott szövegértés:  

- időjárásjelentés 

- megújuló energiaforrások 

 

nyelvhelyesség: 

- környezettudatosan élni 

- földrengések 

 

íráskészség: 

- szemétszedési akció 

 

beszédkészség: 

- emberek és természet 

- döntéshozatal önkéntes 

környezetvédelmi munkával 

kapcsolatban 

- állatok és emberek kapcsolata: állatkert, 

hobbiállat 

 

 

 

 

Oxford Exam Trainer B2 

 
 

Témakörök / szókincs 

 

 

Kommunikációs szándékok,  

fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései 

 

Idegen nyelvi kompetenciák 

(altémák) 
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1. fejezet 

FAMILY AND 

RELATIONSHIPS 

 

család és társadalom 

 

házimunkák és a ház körüli 

teendők 

 

kapcsolatok  

 

konfliktusok, viták 

 

 

 

 

 

 

 

 

 szókapcsolatok a get igével, 

 

az infinitive és a gerund használata 

 

olvasott szövegértés:  

- barátság 

 

nyelvhelyesség: 

- apaszerepek megjelenése a tévében 

- házassági  trendek 

 

 

- közösségi oldalak
1 

 

hallott szövegértés:  

- közösségi élet 

 

- Valentin napi vakrandi 

 

 

íráskészség: 

- szívesség kérése baráttól 

 

 

beszédkészség: 

- tizenévesek a családban 

- generációk együttélése  

- családok összehasonlítása 

 

 

2. fejezet 

PEOPLE AND SOCIETY 

 

hozzáállás és viselkedés 

 

ünnepek 

 

szociális kérdések és 

jótékonykodás 

 

politika 

 

 

 

 

 

szókapcsolatok a take igével 

 

múltidejűség – narrative tenses (past 

simple, past continuous, past perfect) 

 

used to és would használata 

múltidejűség kifejezésére 

 

 

 

 

olvasott szövegértés:  

- méltányos kereskedelem 

 

nyelvhelyesség: 

- a boldogság elérése 

 

 

- választási incidens 

 

-idős emberek az Egyesült Királyságban 

 

 

hallott szövegértés:  

- férfi és női gondolkodás 

 

- étkezési etikett 

 

 

íráskészség: 

- tizenévesek viselkedése / celebek, mint 

minták 

 

beszédkészség: 

- családi és nemzeti ünnepek 

- jótékonyság 

- ruhavásárlás 

 

                                                      
1 a dőlt betűvel szedett feladatok (OET B2 102-113. oldal) a magasabb óraszámnál végezhetőek el a tanórán 
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3. fejezet 

HOME 

 

városi és vidéki életmód 

 

lakásvásárlás és bérlés 

 

környezettudatos életmód 

 

 

 

 

 

 

perfect igeidők – present perfect simple 

és continuous, past perfect simple és 

continuous 

 

 

 

 

 

olvasott szövegértés:  

- szokatlan lakóhelyek 

 

nyelvhelyesség: 

-a jövő otthonai 

-Manchester 

 

 

 

- a világ legdrágább otthona 

 

hallott szövegértés:  

-a hálószoba felújítása 

 

-graffiti – művészet vagy rongálás? 

 

íráskészség: 

- lakásbérlés 

 

 

beszédkészség: 

- környezetbarát életmód 

- lakásbérlés vagy birtoklás 

- történelmi városrészek 

 

4. fejezet 

SCHOOL 

 

az oktatási rendszer 

 

mindennapi élet és 

hagyományok az iskolában és 

az egyetemen 

 

tanórán kívüli tevékenységek 

 

vizsgák 

 

felsőoktatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

would rather, would prefer, had better 

szerkezetek használata 

 

olvasott szövegértés:  

- a felsőoktatás Angliában 

 

nyelvhelyesség: 

- élet és tanulás egy szigeten 

 

- mobiltelefonok az iskolában 

-új információk tanulása 

 

hallott szövegértés:  

- esti tanfolyamok 

 

 

- tanulói teljesítmény értékelése 

 

 

 

íráskészség: 

- iskolai zaklatás 

 

 

beszédkészség: 

- iskolai hagyományok, ünnepélyek 

- vizsgák 

- felkészülés vizsgákra 
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5. fejezet 

WORK 

 

munkavállalás 

 

munkakeresés 

 

munkaerőpiac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szókapcsolatok és összetett igék a draw 

szóval, 

műveltető szerkezetek (have sg done, 

have sy do, get sy to do, make sy do) 

 

olvasott szövegértés:  

- karrier a tévében 

 

nyelvhelyesség: 

- állásinterjú 

- munkavégzés otthonról 

 

- munkavégzés otthonról 

 

 

hallott szövegértés:  

- hobbiból munka 

- nyári munkavállalás 

 

 

íráskészség: 

- válasz álláshirdetésre, érdeklődés 

 

beszédkészség: 

- munkakeresés 

- részmunkaidős állás 

- különböző foglalkozások 

   

6. fejezet 

MONEY 

 

pénzügyek 

 

banki ügyletek 

 

kereskedelem és reklám 

 

a vállalkozások világa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

célhatározói és ellentétes mondatok, 

inversion (fordított szórend kijelentő 

mondatokban) 

 

olvasott szövegértés:  

- reklámok 

 

nyelvhelyesség: 

- a Harrods áruház története 

- online vásárlás 

 

- egy fiatal vállalkozó 

 

hallott szövegértés:  

- vásárlás a boltokban vagy online 

 

- pénzügyek 

 

 

 

íráskészség: 

- pénzspórolás 

 

 

beszédkészség: 

- pénz kezelése 

- adózás 

- fizetési módok 
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7. fejezet: 

HEALTHY LIVING 

 

egészséges táplálkozás 

 

tünetek és betegségek 

 

egészségügyi ellátás 

 

alternatív gyógyászat 

 

függőségek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reported speech (függőbeszéd) 

 

olvasott szövegértés:  

- az élet tudománya (Ayurveda) 

 

nyelvhelyesség: 

-súlyemelés gyerekeknek 

 

-gyorséttermi nemzedék? 

 

- antibiotikumok 

 

hallott szövegértés:  

-fogyatékkal élés 

 

 

-tizenévesek alvási szokásai 

 

íráskészség: 

-vizsgadrukk és kezelése 

 

beszédkészség: 

- függőségek 

- vegetariánussá válás 

- egészséges életmód 

 

8. fejezet: 

TRAVEL AND TOURISM 

 

utazás 

 

turizmus 

 

városi közlekedés 

 

a közlekedés problémái, 

biztonság az utakon 

 

 

 

 

 

összetett igék a run szóval, 

participles (melléknévi igenevek) 

 

olvasott szövegértés:  

- keresztül az óceánon 

 

 

 

nyelvhelyesség: 

-nagyvárosi forgalom kezelése 

-nyaralási szokások változása 

-egy vonatút 

 

 

hallott szövegértés:  

- ökoturizmus 

 

-egy nemzeti park 

 

 

íráskészség: 

- problémák a nyaralás során 

 

beszédkészség: 

- utazás (hova, miért és hogyan) 

- ’fapados’ repülőjáratok 

- ingázás 
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9. fejezet: 

CULTURE AND FREE 

TIME 

 

média és a sajtó 

 

film 

 

alkotó művészetek: irodalom  és 

képzőművészet 

 

előadóművészet: 

színház és zene 

 

 

 

 

 

 

 

 

a since kötőszó használata, 

múlt idejű segédigék 

 

olvasott szövegértés:  

- egy sikeres elsőkönyves szerző 

 

nyelvhelyesség: 

-egy fotókiállítás 

 

 

-az edinburgh-i művészeti fesztivál 

 

-klasszikus zene 

 

hallott szövegértés:  

- szabadidő eltöltése 

 

 

- műalkotások 

 

 

íráskészség: 

- koncertlátogatás baráttal 

 

beszédkészség: 

- múzeumok és galériák 

- az internet és a szabadidő 

- tömegtájékoztatás 

 

10. fejezet: 

SPORT 

 

sportesemények helyszínei 

 

sportolás 

 

sporteredmények 

 

sportesemények 

 

extrém sportok 

 

 

 

 

 

 

szóképzés, 

elöljárószók összetett igékkel, 

feltételes mondatok 

 

olvasott szövegértés:  

- Jai-alai: a világ leggyorsabb labdajátéka 

 

nyelvhelyesség: 

- az olimpiai játékok 

 

- a sport jótékony hatása 

 

- a Super Bowl 

 

 

hallott szövegértés: 

- a sporthoz való hozzáállás 

 

-interjú egy sportszervezet képviselőjével 

 

íráskészség: 

- egy emlékezetes sporteseményen való 

részvétel 

 

beszédkészség: 

- extrém sportok 

- professzionális sport 

- a sport szerepe különböző 

életszakaszokban 
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11. fejezet: 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY 

 

tudomány 

 

technológia 

 

technikai problémák 

 

IT (információs technológia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

befejezett és folyamatos jövő idő 

(future perfect and future continuous) 

 

olvasott szövegértés:  

- DNS – az élet terve 

 

 

nyelvhelyesség: 

- űrkutatás 

 

 

- rádióhullámok 

- két találmány 

 

hallott szövegértés:  

- technológia  a jövőben 

 

- egy forradalmi eljárás 

 

íráskészség: 

- digitális technológia az iskolában 

 

beszédkészség: 

- népszerű eszközök és applikációk 

- modern technológia 

- a környezetet védő találmányok 

 

 

12. fejezet: 

NATURE AND 

ENVIRONMENT 

 

éghajlat 

 

extrém időjárás 

 

állat- és növényvilág 

 

környezetünk 

 

 

 

 

 

 

 

passzív szerkezetek 

 

olvasott szövegértés:  

- Vettünk egy állatkertet! 

 

nyelvhelyesség: 

- az ökolábnyom csökkentése 

- víz: a legértékesebb forrásunk 

- óriáspandák 

 

 

hallott szövegértés:  

- a világ jövője 

 

 

- cápatámadások 

 

 

íráskészség: 

- a műanyagszeny-nyezés csökkentése 

 

beszédkészség: 

- természeti katasztrófák 

- atomenergia 

- veszélyeztetett állatfajok 
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NÉMET NYELV 
 

Maros Judit: Kon-Takt 1 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

A főnevek alany-, tárgy- és részes esete Nominativ, Akkusativ, Dativ 

Igeragozás Konjugation 

Mondatalkotás Sätze bilden 

Személyes névmások alany-, tárgy- és részes 

esete 

Personalpronomen im Nominativ, Akkusativ und  

Dativ 

Birtokos névmások Possessivpronomen 

Kérdőszavak Fragewörter (wer, wo, wie, was, woher, …) 

Tagadás  Negation (kein, nicht, nicht mehr,  …..) 

Módbeli segédigék Modalverben 

Elöljárószók 

 

Präpositionen mit Akkusativ (für, ohne, …) 

Präpositionen mit Dativ (mit, zu, bei, nach, von, 

aus, …) 

Jövő idő Futur I. (werden) 

Felszólító mód Imperativ 

Kötőszavak Konjunktionen (und, aber, oder, sondern, denn, 

so, …) 

Múlt idő  Perfekt, Präteritum (hatte, war) 

 

Témakörök: 

Család, családtagok, rokonság, barátok 

Mindennapi életünk, napirend 

Hétvégi program 

Szabadidő, sport, szórakozási lehetőségek, mozi, film, színház,… 

Zsebpénz 

Ruházat, megjelenés, öltözködés 

Évszakok, időjárás 

Étkezés, ételek 

Szünidő, téli és nyári szünet 

Iskola, tanulás, nyelvtanulás 

 

Szituációk: 

Program szervezése (kirándulás, utazás, meghívás, …) 

Vásárlás (ruha, könyv, cipő, jegy …), rendelés 

Információkérés, információadás 

Bemutatkozás, bemutatás 

Személyek leírása 

Szállásfoglalás 
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Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: Kon-Takt 2 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Múlt idő Präteritum 

Birtokos eset Genitiv 

Évszámok, dátum Jahreszahlen, Datum 

Melléknevek fokozása, hasonlítószók Komparation der Adjektive 

als, wie 

Melléknevek ragozása Deklination der Adjektive 

Főnévvé vált melléknevek Substantivisch gebrauchte Adjektive 

Tárgy-, részes- és birtokos esettel álló 

elöljárószók 

Präpositionen mit Akkusativ, Dativ und 

Genitiv 

Sich-es igék Sich-Verben 

Vonzatos igék Verben mit Präpositionen 

Névmási határozó Pronominaladverb 

Vonatkozó névmás, vonatkozói mellékmondat Relativpronomen, Relativsatz 

Feltételes mód jelen ideje Konjunktiv Präteritum 

Szenvedő szerkezet (jelen és múlt időben) Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt) 

Műveltetés, megengedés lassen 

Zu+ főnévi igeneves szerkezet Zu+Infinitiv 

Módbeli segédigék Modalverben 

Kötőszavak (egyenes, fordított, mellékmondati 

szórend) 

 

Konjunktionen (und, aber, oder, sondern, denn,… 

deshalb, trotzdem, so, sonst, dann, … 

dass, weil, ob, wenn, als …) 

 

Témakörök: 

Lakóhely, ház, lakás, saját szoba, berendezés 

Számítógép, internet 

Közlekedés autóval, tömegközlekedési eszközökkel 

Autóvezetés, jogosítványszerzés  

Tanulás, nyelvtanulás, iskola, jegyek, külföldön történő tanulás, továbbtanulás 

A munka világa, diákmunka, nyári munka, pályaválasztás, jövőbeli tervek 

Háztartási eszközök, házimunka 

Egészség, betegség 

Egészséges táplálkozás, egészséges életmód 

Sport, mozgás, extrémsport 

 

Szituációk: 

Program szervezése (kirándulás, házibuli, …) 

Orvosnál, fogorvosnál 

Szobafoglalás, lakásbérlés 

Jelentkezés tanfolyamra  

Jelentkezés álláshirdetésre, diákmunkára, nyári munkára 

Útbaigazítás 

Tanácsadás 

Információkérés, információadás 
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Maros Judit: Kon-Takt 3 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Célhatározó der Finalsatz: damit, um…zu… 

Állapotot kifejező szenvedő igeragozás Zustandspassiv 

Minél…  annál… je…  desto… 

Mutató névmások Demonstrativpronomen 

derjenige/diejenige, … 

derselbe/dieselbe/dasselbe …. 

Személyes névmások tárgy- és részes esete Personalpronomen im Akkusaiv und Dativ 

Zu+ főnévi igeneves szerkezetek haben + zu+Infinitiv, sein + zu+Infinitiv 

Anélkül, hogy … 

Ahelyett, hogy … 

ohne dass ….;  ohne…  zu … 

anstatt dass …; anstatt … zu… 

Óhajtó mondatok Wunschsätze 

Vonzatos igék és melléknevek 

 

Verben mit Präpositionen 

Adjektive mit Präpositionen 

Szenvedő szerkezet, szenvedő szerkezet módbeli 

segédigével 

Passiv, Passiv mit Modalverb 

Vonatkozó névmás, vonatkozói mellékmondat Relativpronomen, Relativsatz 

Régmúlt Plusquamperfekt 

Előidejűség Vorzeitigkeit 

Kötőszavak Konjunktionen: und, aber, oder, sondern, 

denn,… 

deshalb, trotzdem, so, sonst, dann, … 

dass, ob, wenn, als, während,  

als ob, als wenn, da, nachdem, bevor, solange, 

seitdem, bis … 

Feltételes múlt Konjunktiv Plusquamperfekt 

Az egyik … einer/eine/eines der … 

Elöljárószók Präpositionen 

Melléknévi igenevek Partizipialkonstruktionen 

 

Témakörök: 

Utazás, nyaralás, utazás szülőkkel és szülők nélkül, egyéni utazás, társas utazás, utazási előkészületek, 

osztálykirándulás 

Évszakok, időjárás 

Otthon, környezet, vidéki élet, városi élet 

Házi állatok, állattartás 

Ünnepek, ünnepi szokások, családi ünnepek, nemzeti ünnepek 

Pénz, pénzhasználat, vásárlás, internetes vásárlás, szolgáltatások 

Háztartás, házimunka 

Televízió, tévézési szokások 

Iskolarádió, iskolaújság 

Család, családi kapcsolatok, generációk együttélése, generációs konfliktusok 

Barátság, baráti kapcsolatok 

Tanulás, nyelvtanulás, érettségi, felsőoktatás, tanulási szokások, tanulási tippek, pályaválasztás 

Médiahasználat, számítógép, internet, mobiltelefon 

Közlekedés, tömegközlekedés, autóvezetés 
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Környezeti problémák, környezetvédelem, energiatakarékosság 

 

Szituációk: 

Szállásfoglalás 

Tanácsadás 

Programszervezés (mozi, színház, fesztivál, osztálykirándulás, …) 

Jelentkezés tanfolyamra 

Jelentkezés álláshirdetésre, diákmunkára, nyári munkára 

Szolgáltatás igénybevétele 

Információkérés, információadás 

Segítségkérés, segítségnyújtás 

Tanulási tippek 

 

 

Maros Judit: Kontakt 4    

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

A man általános alany man, einen, einem 

Zu+főnévi igeneves szerkezetek zu+Infinitiv 

brauchen zu+Infinitiv 

Az értelemező jelző Apposition 

Melléknévi igenevek, melléknévi igenevek bővített 

jelzős szerkezetekben 

Partizipialkonstruktionen, 

erweiterte Attribute 

Szenvedő szerkezet, szenvedő szerkezet módbeli 

segédigével 

Passiv, Passiv mit Modalverb 

Feltételes jelen Konjunktiv Präteritum 

Vonzatos igék és melléknevek 

 

Verben mit Präpositionen 

Adjektive mit Präpositionen 

Függő beszéd Indirekte Rede 

Elöljárószók Präpositionen 

Melléknévragozás Deklination der Adjektive 

Ige-névszói szókapcsolatok Funktionsverbgefüge 

Elváló és nem-elváló igekötős igék Trennbare und untrennbare Verben 

Kötőszavak Konjunktionen 

Módbeli segédígék Modalverben 

Az „es” névmás Das Pronomen „es” 

 

Témakörök: 

Család, szerepek a családban, munkamegosztás a családban, generációs konfliktusok, a fiatalok 

értéknormái 

Ideális lakóhely, élet a nagyvárosban és vidéken 

Divat, öltözködés, márkatudatosság 

Iskola, tanulás, idegen nyelvek tanulása, ideális iskola, élethosszig tartó tanulás, a magyar és a német 

iskolarendszer 

Jövőbeli tervek, továbbtanulás, pályaválasztás, a munka világa 

Egészséges táplálkozás 

Egészség, betegség, civilizációs betegségek, sport, egészséges életmód, a stressz leküzdése 

Technika, telekommunikáció, közösségi háló, fiatalok médiahasználata 
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A szabadidő eltöltésének lehetőségei (olvasás, színház, mozi, filmnézés, kultúra, …) 

Utazás, nyaralás, turizmus, tömegturizmus, idegenforgalom 

 

Szituációk: 

 

Program szervezése (kirándulás, utazás, városnézés, …) 

Orvosnál 

Jelentkezés álláshirdetésre, diákmunkára 

Jelentkezés tanfolyamra 

Szállásfoglalás 

Szolgáltatások igénybevétele 

Tanácsadás 

Információkérés, információadás 

 

 

Maros Judit: Abitraining Oberstufe 

 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Múlt idő Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt 

Elöljárószók Präpositionen 

Melléknévi igeneves szerkezetek Partizipialkonstruktionen 

Feltételes jelen, feltételes múlt Konjunktiv Präteritum, 

Konjunktiv Plusquamperfekt 

Melléknevek fokozása és ragozása Komparation und Deklination der Adjektive 

Vonatkozó névmások Relativpronomen 

Szenvedő szerkezet Passiv 

Kötőszavak Konjunktionen 

Célhatározó Finalsatz 

Zu+ főnévi igeneves szerkezetek zu+Infinitiv 

haben+zu+Infinitiv., sein+zu+Infinitiv 

Vonzatos igék Verben mit Präpositionen 

Szófajváltás Wortartenwechsel 

 

Témakörök: 

Család, életformák, házasság, esküvői szokások, „mama-hotel” 

Ünnepek (családi és nemzeti ünnepek) 

Reklámok, vásárlás, fogyasztás, márkatudatosság 

Környezeti ártalmak, környezetvédelem, energiatakarékos életmód, megújuló energiaforrások 

Vidéki élet, városi élet 

Az ideális iskola, tanulás, nyelvtanulás, nyelvtudás, érettségi, egyetemi tanulmányok 

Pályaválasztás, a munka világa, diákmunka 

Egészségtudatos élet, egészséges életmód, egészségmegőrzés, sport, egészséges táplálkozás 

Szabadidős tevékenységek, olvasás, online-könyvek, tévézés, … 

Nyaralás, utazás, a nyaralás lehetséges módjai, osztálykirándulás, tömegturizmus 

Média, médiahasználat (televízió, számítógép, internet, okostelefon), internetfüggőség 
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Szituációk: 

Program szervezése (utazás, városnézés, kirándulás, …) 

Orvosnál 

Jelentkezés álláshirdetésre, diákmunkára 

Jelentkezés tanfolyamra 

Szállásfoglalás 

Szolgáltatások igénybevétele, vásárlás 

Információkérés, információadás 

Állásinterjú 

Tanácsadás 
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FRANCIA NYELV 

 
Követelmény 5 óra/hét  

 

Vida Enikő, Frédérick Airault: Allons-y PLUS 1. Unité 1-14. 

Vida Enikő, Frédérick Airault: Allons-y PLUS 2. Unité 1-10. 

Vida Enikő: Társalgás. szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés franciául 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 

Névelők, főnevek, egyes szám, többes 

szám 

Les articles, les noms, singulier, pluriel 

Igeragozás, jelen idő Conjugaison, présent 

Műveltetés Le factitif 

Mondatalkotás La construction de la phrase 

Személyes névmások  Les pronoms personnels 

Birtokos és mutató jelzők Les déterminants possessifs et 

démonstratifs 

Kérdőszavak, óra, nap, dátum Les questions, l’heure, les jours, les dates 

Tagadás  Les formes négatives 

Módbeli segédigék, műveltetés Les verbes modaux, factitif 

Elöljárószók Les prépositions 

Közel jövő Futur proche 

Felszólító mód L’impératif 

Kötőszavak Les conjonctions 

Közel múlt és befejezett múlt  Passé récent, passé composé 

 

Témakörök: 

 

Ismerkedés, család, családtagok, rokonság, származás, külső, belső jellemzés, családi 

ünnepek 

Öltözködés, divat, ízlés, stílus 

Városi és vidéki élet 

Ház, lakás, helyiségek, berendezés 

Városi közlekedés 

Napirend, napi tevékenységek 

Magyar, francia iskolarendszer, órák, tantárgyak, vizsgák, programok, nyelvtanulás 

Étkezési szokások 

Vásárlás, fizetés, szolgáltatások 

Sport, zene, szabadidős tevékenységek, 

Vakáció, utazási formák és előkészületek 

 

Szituációk: 

 

Bemutatkozás, bemutatás 

Érdeklődés lakóhelyről 

Szállásfoglalás, lakás bérlés 

Információ kérés, adás, megköszönés 

Vásárlás, tanácsadás, javaslat 

Meghívás, elfogadás, visszautasítás 

Beiratozás nyelviskolába 

Sportok ajánlása 

Utazás szervezés, foglalások 
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Követelmény 5 óra/hét  

  

Vida Enikő, Frédérick Airault: Allons-y PLUS 2. Unité 11-14. 

Florian Marx, Gaële Le Hannier, Sommer Julianna, Vida Enikő: Allons-y PLUS 3 . Unité 1-7. 

Vida Enikő: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés franciául 

Vida Enikő: Impeccable –nyelvtani feladatgyűjtemény 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 

Igeragozás,  Conjugaison, le présent 

Befejezett múlt idő névmással Le passsé composé avec les pronoms 

Előidejű múlt Le plus-que-parfait 

Hasonlítás La comparaison 

Határozók képzése La formation des adverbes 

Folyamatos múlt L’imparfait 

Tagadó szerkezetek, korlátozás Les formes négatives, ne…. que 

Egyszerű és előidejű jövő Le futur simple, futur antérieur 

Névmások Les pronoms 

Kiemelés La mise en relief 

Közelítő számnevek Les approximatifs 

Vonatkozó, határozói és mutató névmások Les pronoms relatifs, adverbiaux et 

démonstratifs 

Feltételes mód jelen, múlt Le conditionnel présent/ passé 

Feltételes  mondatok  L’hypothèse 

Függő beszéd Le style indirect 

Személytelen szerkezet La construction impersonnelle 

 

Témakörök: 

 

Vásárlási szokások  

Étkezés, életmód, divat 

Egészség, betegség 

Időjárás, évszakok 

Személyes kapcsolatok, érzelmek, életszakaszok 

Multimédia, informatika 

Fizetési eszközök, szolgáltatások 

Fenntarthatóság 

Szabadidő 

 

Szituációk: 

 

Egyetértés, ellenvetés 

Előnyök, hátrányok bemutatása 

Meghívás, telefonálás 

Vásárlás, fizetés (ruha, könyv, cipő) 

Szobafoglalás 

Útbaigazítás 

Tanácsadás 

Információkérés, információadás 
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Követelmény 5 óra/hét  

 

Florian Marx, Gaële Le Hannier, Sommer Julianna, Vida Enikő: Allons-y PLUS 3 . Unité 8-10. 

Dr. Kovács Péterné: Francia Szóbeli gyakorlatok érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak 

    

Vida Enikő: Impeccable –nyelvtani feladatgyűjtemény 

Érettségi és nyelvvizsga feladatok 

 

 

            Nyelvtani fogalomkörök: 

 

Igeidők Les temps verbaux 

Függőbeszéd Le style indirect 

Igeidő egyeztetés La concorance des temps 

A névmások Les pronoms  

Feltételes jelen/  múlt Le conditionnel présent/ passé 

Feltételes mondatok L’hypothèse 

Folyamatos melléknévi és határozói igenév Le participe et le gérondif 

Főnévi igenév L’infinitif 

Főnévi igenév múlt idő L’infinitif passé 

Befejezett melléknévi igenév, egyeztetések Le participe passé, les accords 

Kötőmód jelen/ múlt idő Le subjoncti fprésent/ passé 

Kivételes igeragozások La conjugaison irrégulière 

Elöljárók Les prépositions 

                       

         

           Témakörök: 

          

Multimédia, Internet, új technológiák 

Öltözködés, divat 

Mozi, színház 

Étkezési szokások, éttermek, specialitások 

Betegségek, kezelések 

Sportágak 

Az ismeretszerzés fajtái, felsőoktatás 

A munka világa 

Utazás, turizmus 

Növények és állatok 

Családi költségvetés 

          

           Szituációk: 

 

       Tanácsadás, javaslat 

Meghívás, meggyőzés, véleménykifejtés 

Érvelés, egyetértés, egyet nem értés 

Orvosnál 

Erősködés, sürgetés 

Programszervezés 

Álláselbeszélgetés 

Tervek ismertetése, kérdezése 
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Követelmény 5 óra/hét  

 

Florian Marx, Gaële Le Hannier, Sommer Julianna, Vida Enikő: Allons-y PLUS 3 . Unité 11-14. 

Dr. Kovács Péterné: Francia Szóbeli gyakorlatok érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak 

    

Vida Enikő: Impeccable –nyelvtani feladatgyűjtemény 

Érettségi és nyelvvizsga feladatok 

Florian Marx, Gaële Le Hannier: Parlons-en 

 

      Nyelvtani fogalomkörök: 

Feltételesség  L’hypothèse 

Határozók Les adverbes 

Hasonlítás La comparaison 

Kötőmód Le subjonctif 

Passzív szerkezet La voix passive 

Ok-okozat Cause, conséquence 

Elöljárók Prépositions 

Függőbeszéd Le style imdirecte 

Igeidő egyeztetés La concordance des temps 

Igenevek Infinitif, gérondif, participe 

Ragozások Conjugaison 

Névmások Les pronoms 

Tagadó szerkezetek Les formes négatives 

 

      Témakörök: 

Ünnepek változása 

Rendőrségi ügyek 

Egészségmegőrzés, idős kor 

Sport 

Állatok, növények védelme 

Vakációs emlékek 

Ideális lakás 

Választások 

Munkavállalás 

Technika világa 

Fiatalok világa 

Tanulmányok 

 

        Szituációk: 

     

Meghívás ünnepre, öröm, szomorúság 

Bejelentés 

Tanácsadás, megnyugtatás 

Óhaj, kívánság 

Megengedés, tiltás 

Tiltakozás ellenvetés 

Kapcsolatfelvétel, tartás 

Tetszés, nem tetszés 

Véleménykifejtés 

Érvelés, meggyőzés 
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Vida Enikő, Frédérick Airault: Allons-y PLUS 1. Unité 1-10.+ révision 

 

Követelmény 3 óra/hét  

 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 

Névelők, főnevek, egyes szám, többes 

szám 

Les articles, les  noms, singulier, pluriel 

Igeragozás, jelen idő Conjugaison, présent 

Műveltetés Le factitif 

Visszaható igék Les verbes pronominaux 

Mondatalkotás La construction de la phrase 

Személyes névmások  Les pronoms personnels 

Birtokos és mutató jelzők Les déterminants possessifs et 

démonstratifs 

Kérdőszavak Les questions 

Tagadás  Les formes négatives 

Módbeli segédigék Les verbes modaux 

Elöljárószók Les prépositions 

Közel jövő, közel múlt Le futur proche,le passé résent 

Felszólító mód L’impératif 

Óra, nap, dátum, számok L’heure, jour, date, nombres 

 

 

Témakörök: 

 

Ismerkedés, család, családtagok, rokonság, származás 

Öltözködés, divat 

Városi és vidéki élet 

Ház, lakás, helyiségek, berendezés 

Városi közlekedés 

Napirend, napi tevékenységek 

 

 

Szituációk: 

 

Bemutatkozás, bemutatás 

Érdeklődés lakóhelyről 

Szállásfoglalás. lakás bérlés 

Információ kérés, adás 

Meghívás, elfogadás, visszautasítás 
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Követelmény 3 óra/hét  

 

- Vida Enikő, Frédérick Airault: Allons-y PLUS 1 Unité 11-14 

- Vida Enikő, Frédérick Airault : Allons-y PLUS 2 Unité 1-10 

- Vida Enikő: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés  

- Vida Enikő: Impeccable – nyelvtani feladatgyűjtemény 

-  

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 

Igeragozás Conjugaison 

Befejezett múlt idő Le passsé composé  

Előidejű múlt Le plus-que parfait 

Határozók képzése La formation des adverbes 

Névmások Les pronoms 

Személytelen szerkezet Forme impersonnelle 

Hasonlítás La comparaison 

Folyamatos múlt L’imparfait 

Tagadó szerkezetek, korlátozás Les formes négatives, ne…. que 

Egyszerű jövő Le futur simple 

Függőbeszéd Le style indirect 

 

 

Témakörök: 

 

 

Iskola 

Sport, szabadidő 

Franciaország, Párizs 

Vakáció 

Utazás 

Szállások 

 

 

 

Szituációk: 

 

Beiratozás nyelviskolába 

Sportok ajánlása 

Programajánlat  Franciaországban  

Utazás szervezés, foglalások 

Meghívás, telefonálás 

Szobafoglalás 

Tanácsadás 

Információkérés, információadás 
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Követelmény 3 óra/hét  

 

 

- Vida Enikő, Frédérick Airault : Allons-y PLUS 2 - Unité 11-14 

- Vida Enikő: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés  

- Vida Enikő: Impeccable – nyelvtani feladatgyűjtemény 

 

 

      Nyelvtani fogalomkörök: 

 

Kettős névmási használat La double pronominalisation 

Ragozások Conjugaison 

Feltételes jelen/múlt  Le conditionnel présent/passé 

Feltételes mondatok L’hypothèse 

Függőbeszéd Style indirect 

Igeidőegyeztetés Concordance des temps 

Határozók Les adverbes 

Hasonlítás La comparaison 

Névmások Les pronoms 

Múlt idők Les temps du passé 

Főnévi, határozói, melléknévi igenév L’infinitif,gérondif, participe 

Elöljárók Prépositions 

 

 

      Témakörök: 

 

Ünnepek 

Rendőrségi ügyek 

Egészségmegőrzés, korosztályok, szerepek a családban 

Sport 

Állatok, növények védelme 

Vakációs emlékek 

 

  

 

        Szituációk: 

 

       

Meghívás ünnepre, öröm, szomorúság 

Bejelentés 

Tanácsadás, megnyugtatás 

Óhaj, kívánság 

Megengedés, tiltás 

Tiltakozás ellenvetés 

Kapcsolatfelvétel, tartás 

Tetszés, nem tetszés 
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Követelmény 3 óra/hét  

 

- Florian Marx, Gaële Le Hannier, Sommer Julianna, Vida Enikő :Allons-y PLUS 3 unité 1-12 

- Dr. Kovács Péterné: Francia szóbeli gyakorlatok érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak 

- Vida Enikő: Impeccable- nyelvtani feladatgyűjtemény 

- Érettségi feladatok  
 

 

      Nyelvtani fogalomkörök: 

 

Feltételes mód jelen/múlt Le conditionel présent/passé 

Feltételes mondatok L’hypothèse 

Vonatkozó névmás Le pronom relatif 

Kötőmód jelen/múlt Le subjonctif présent/ passé 

Függő beszéd Le style indirect 

Jelen, múlt, jövő idők Présent, passé, futur 

Igeidő egyeztetés La concordance des temps 

Igenevek Infinitif, gérondif, participe 

Passzív szerkezet La voix passive 

 

      Témakörök: 

 

Emberi kapcsolatok 

Tervek a jövőre 

Lakóhely 

Ideális lakás 

Választások 

Munkavállalás 

Technika világa 

Fiatalok világa 

Tanulmányok, továbbtanulás 

Fenntarthatóság 

 

  

        Szituációk: 

 

Tanácsadás, megnyugtatás 

Óhaj, kívánság 

Megengedés, tiltás 

Tiltakozás ellenvetés 

Kapcsolatfelvétel, tartás 

Tetszés, nem tetszés 

Véleménykifejtés 

Érvelés 

Meggyőzés 

 

 

 



  

OLASZ NYELV 
 

A vizsgaszabályzat olasz nyelvből a 2020-as Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tartalmi 

szabályozók alapján (Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára, Első és második idegen 

nyelv) a Nuovissimo Progetto Italiano tankönyvcsalád egyes köteteihez készült. 

 

Források: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf, 

Utolsó letöltés ideje: 2022. január 1. 
 

1. Telis Marin: Nuovissimo Progetto Italiano 1a, Libro dello studente (A1), L. Ruggieri-

S. Magnelli-T. Marin: Quaderno degli esercizi (A1), Edizione ungherese, Edizioni 

Edilingua, Roma, 2020 

2. Telis Marin: Nuovissimo Progetto Italiano 1b, Libro dello studente (A2), L. Ruggieri-

S. Magnelli-T. Marin: Quaderno degli esercizi (A2), Edizione ungherese, Edizioni 

Edilingua, Roma, 2020 

3. Telis Marin: Nuovissimo Progetto Italiano 2a, Libro dello studente (B1), L. Ruggieri-S. 

Magnelli-T. Marin: Quaderno degli esercizi (B1), Edizione ungherese, Edizioni 

Edilingua, Roma, 2020 

4. T. Marin- L. Ruggieri- S. Magnelli: Nuovissimo Progetto Italiano 2b, Libro dello 

studente e Quaderno degli esercizi (B2), Edizione ungherese, Edizioni Edilingua, Roma, 

2020 

 

Telis Marin: Nuovissimo Progetto 

Italiano 1a 

    Nyelvtani fogalomkörök 

Főnév és melléknév: a főnév és melléknév 

egyeztetése 

Sostantivi e aggettivi; Accordo sostantivi e 

aggettivi 

Személyes névmások: alanyeset Pronomi personali: soggetto 

Határozott és határozatlan névelő Articolo determinativo e indeterminativo 

Indicativo presente: la coniugazione dei 

verbi –in are, -ere, -ire (verbi regolari e 

irregolari) 

Kijelentő mód jelen idő: igeragozás 

(szabályos és szabálytalan igék) 

A módbeli segédigék (potere, dovere, 

volere) kijelentő mód jelen időben 

Indicativo presente dei verbi modali: potere, 

dovere e volere 

Egyszerű és névelős elöljárószavak Preposizioni semplici e articolate 

Részelő névelő Il partitivo 

Helyhatározószók: sotto, sopra, dietro, 

davanti a, accanto a… 

Espressioni di luogo: sotto, sopra, dietro, 

davanti a, accanto a… 

C’è – ci sono szerkezetek C’è – ci sono 

Birtokos névmások (mio/a; tuo/a; suo/a) Possessivi (mio/a; tuo/a; suo/a) 

Participio passato: szabályos és szabálytalan 

igék 

Participio passato: verbi regolari e 

irregolari 

Közelmúlt Passato prossimo 

Essere és avere segédigék használata Uso dei verbi ausiliari “essere” e “avere” 

„Ci” helyhatározószó Avverbio „ci” 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf


  

Az időhatározószók a közelmúltban Avverbio di tempo con il passato prossimo 

A módbeli segédigék a közelmúltban Verbi modali al passato prossimo 

Egyszerű jövő idő: szabályos és szabálytalan 

igék 

Futuro semplice: verbi regolari e irregolari 

Összetett jövő idő Futuro composto 

A jövő idő használata Uso del futuro semplice e composto 

 
  Témakörök 

Üdvözlés, bemutatkozás, nemzetiség, család, családtagok 

Fizikai külső, személyes tulajdonságok, testrészek 

Szabadidő, hétvégi tevékenységek, programok 

Lakóhely, ház, lakás, helyiségek 

Tömegközlekedési eszközök 

Telekommunikációs eszközök: telefon, levél, e-mail, közösségi média, videóhívás, 

computer, tablet, internet, posta 

Évszakok, időjárás 

Étkezés: olasz ételek, italok 

Az olaszok és a bár, a kávé az olaszok mindennapjaiban 

Olasz és magyar ünnepek 

Utazás vonaton 

 

    Szituációk/Nyelvi funkciók 

Üdvözlés, bemutatkozás, ismerkedés, harmadik személy bemutatása, érdeklődés a 
beszélgetőpartner származása, hogyléte felől 

Telefonos beszélgetés, újdonság közlése 

Személyes és közlekedéssel kapcsolatos információk kérése és megadása 

Meghívás, meghívás elfogadása, visszautasítása 

Érdeklődés a lakcím, lakóhely iránt 

Információcsere a napról, óráról, időpontról, tárgyak helyéről 

Köszönet kifejezése, reagálás a köszönetre 

Telefonálás, levélírás, üzenetküldés 

Megszólítás, elbúcsúzás informális szövegtípusokban (levél, e-mail) 

Egymást követő események, történések leírása (all’inizio..., dopo, più tardi, così, alla fine) 

Események időpontjával, időtartamával kapcsolatos információcsere 

Rendelés bárban 

Jövőre vonatkozó tervek, ígéretek, feltételezések, jóslatok kifejezése 

Vonatközlekedéssel kapcsolatos információcsere, jegyvásárlás 

Beszélgetés az időjárásról 

 
 

 



  

Telis Marin: Nuovissimo Progetto Italiano 1b 
 

  Nyelvtani fogalomkörök 

Birtokos névmások, birtokos névmások és a 

rokonságot jelölő szavak 

Possessivi; Possessivi con i nomi di 

parentela 

Csonkuló mutató névmás és melléknév: 

quello-bello; Volerci-Metterci 

Quello-Bello; Volerci - Metterci 

Folyamatos múlt idő: szabályos és 

szabálytalan igék 

Indicativo imperfetto: verbi regolari e 

irregolari 

Folyamatos múlt és a közelmúlt használata Imperfetto o passato prossimo? 

A módbeli segédigék a folyamatos múltban Verbi modali all’indicativo imperfetto 

Régmúlt Trapassato prossimo 

A személyes névmások tárgyas esete; Lo so, 

Lo sapevo, Lo saprò 

Pronomi diretti; Lo so, Lo sapevo, Lo saprò 

A „ne” részelő névmás Pronome partitivo „ne” 

A tárgyas névmások az összetett igeidőkben; 

L’ho saputo – L’ho conosciuto/a 

Pronomi diretti nei tempi composti; L’ho 

saputo – L’ho conosciuto/a 

A tárgyas névmások a módbeli segédigékkel Pronomi diretti con i verbi modali 

Ce l’ho – Ce n’è Ce l’ho – Ce n’è 

Visszaható igék; kölcsönösséget kifejező 

visszaható igék 

Verbi riflessivi; Verbi riflessivi reciproci 

A visszaható igék a módbeli segédigékkel Verbi riflessivi con i verbi modali 

Általános alany Forma impersonale 

A személyes névmások részes esete Pronomi indiretti 

A tárgyas és részes névmások összetett 

igeidőkben 

Pronomi diretti e indiretti nei tempi 

composti 

A részes névmások a módbeli segédigékkel Pronomi indiretti con i verbi modali 

Felszólító mód (informális): szabályos és 

szabálytalan igék 

Imperativo diretto: verbi regolari e 

irregolari 

Tagadó felszólítás Imperativo negativo 

A felszólító mód a névmásokkal Imperativo con i pronomi 

Feltételes mód jelen idő: szabályos és 

szabálytalan igék 

Condizionale semplice: verbi regolari e 

irregolari 

Feltételes mód múlt idő Condizionale composto 

Igeidő-egyeztetés kijelentő módban Concordanza dei tempi dell’indicativo 

 
  Témakörök 

Család, családi problémák, rokonság, barátok, családi ünnepek 

Étkezés, a nap fő étkezései, étterem, személyes éttermi élmények, ételrendelés 

Konyhai eszközök, tevékenységek, az olasz és a magyar konyha, olasz tésztafajták, olasz és 

magyar ételek 

Szabadidős tevékenységek: mozi, film, műfajok, személyes mozi-és filmélmények 

Olasz filmek, rendezők, színészek 

Vásárlás élelmiszerboltban, szupermarketben, piacon, bolttípusok, termékek, tárolóedények 



  

Híres olasz piacok, tipikus olasz élemiszeripari termékek 

Vásárlás ruha- és cipőboltban, ruhadarabok, lábbelifajták, színek, anyagok, méretek, árak, 
fizetési módok 

Divat, ruházkodás, öltözködési stílusok, vásárlási szokások és módozatok, boltok, leárazások 

Olasz divat, híres olasz divattervezők, stylist-ok 

Szabadidő eltöltése: tv, televíziós programok, tévénézői preferenciák, kedvenc műsorok, 
személyes tévézési,  újságolvasási és internetezési szokások, olasz tévécsatornák, 
sajtótermékek: újságok, magazinok 

Szabadidős tevékenységek: koncertek, zene, zenei műfajok, kedvenc énekesek, 

zenehallgatási szokások, hangszerek, koncertélmények, olasz könnyűzene, zeneszerzők, 

zenekarok, énekesek 

 

 

    Szituációk/Nyelvi funkciók 

Birtoklás kifejezése 

Éttermi rendelés 

Preferencia kifejezése 

Emlékek, fontos életesemények felidézése 

Egyetértés vagy ellenvélemény kifejezése 

Öröm, megbánás, csalódás kifejezése 

Együttműködés, segítség felajánlása, annak elfogadása vagy visszautasítása 

Vélemény kérése, kifejezése 

Vásárlás ruha-és cipőboltban, reklamáció hibás termék okán 

Kölcsönkérés, vélemény, sajnálkozás kifejezése 

Segítség, szívesség kérése 

Útbaigazítás 

Tanácsadás, udvarias kérés, vágy, óhaj kifejezése 
 

 

Telis Marin: Nuovissimo Progetto Italiano 2a 
 

  Nyelvtani fogalomkörök 

Összevont névmások I pronomi combinati 

Az összevont névmások összetett 

igeidőkben 

I pronomi combinati nei tempi composti 

Kérdő névmások Aggettivi, pronomi e avverbi interrogativi 

A vonatkozó névmások I pronomi relativi 

Körülírásos szerkezetek: Stare + gerundio; 

stare per + infinito 

Stare + gerundio; stare per + infinito 

A melléknév fokozása, hasonlító 

szerkezetek 

I gradi dell’aggettivo, la comparazione 

Történelmi múlt: szabályos és szabálytalan 

igék 

Passato remoto: verbi regolari e irregolari 

Történelmi régmúlt Trapassato remoto 

Módhatározószók Avverbi di modo 

Jelen idejű kötőmód: szabályos és 

szabálytalan igék 

Congiuntivo presente: verbi regolari e 

irregolari 



  

Múlt idejű kötőmód Congiuntivo passato 

A kötőmód használata Uso del congiuntivo 

Igeidő-egyeztetés kötőmódban Concordanza dei tempi del congiuntivo 

 
  Témakörök 

Iskolai tantárgyak, középiskolai élmények, hagyományok, érettségi és egyéb típusú vizsgák, 

nem formális és informális tanulás: tanulmányi vakációk, külföldi ösztöndíjak, önképzés 

Iskolai, egyetemi élet, magyar és olasz iskolarendszer, felsőoktatás, híres pedagógiai 

módszerek (Montessori-módszer) 

Bank, banki szolgáltatások 

A munka világa: szakmák, foglalkozások, hivatások, alkalmazási feltételek, 
munkakörülmények, fizetés, diákmunka, külföldi munkalehetőségek, álláshirdetések, 
állásinterjú, bemutatkozó levél, önéletrajz, 

Az olasz gazdasági élet fejlődésének főbb állomásai, jellemzői, az olasz “gazdasági csoda”, 
világhírű “Made in Italy” termékek 

Olaszország földrajzi, éghajlati, politikai jellemzői, főbb városai (Róma, Firenze, Milánó, 
Nápoly, Palermó), azok történelmi, művészeti és kulturális értékei, látnivalói, Észak és Dél-
Olaszország közötti hasonlóságok és különbségek 

Utazás, nyaralás, nyaralási előkészületek, kedvelt desztinációk, személyes élmények, a 

turizmus típusai, igénybevett közlekedési eszközök, szálláslehetőségek, azok releváns 

szolgáltatásai 

Olaszország történelme az ókori Rómától napjainkig: a római és az olasz történelem főbb 

korszakai, eseményei, a jelenkori Olaszország aktualitásai 

Az egészséges életmód, életvitel és életminőség összetevői, a táplálkozás, valamint a fizikai 
és sporttevékenységek szerepe, személyes tapasztalatok  

Az olaszok és magyarok kedvelt sportágai,  az olimpiai és paraolimpiai játékok 

Pszichoszomatikus betegségek: stressz, stresszfaktorok, megküzdési stratégiák, módszerek 

 
    Szituációk/Nyelvi funkciók 

Bocsánatkérés, bocsánatkérésre adott válaszadás 

Meglepődés, hitetlenkedés kifejezése 

Kérdésfeltevés, adekvát válaszadás formái 

Jelentkezés olaszországi tanulmányi vakációra,  továbbtanulás olasz egyetemen 

Folyószámla nyitása bankban, banki szolgáltatások igénybe vétele 

Ok-okozat kifejezése 

Egyetértés vagy ellenvélemény kifejezése 

Olasz közmondások felidézése releváns helyzetekben 

Megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben 

Curriculum Vitae tartalmi és formai jellemzőinek ismerete, alkalmazása 

Álláshirdetések, állásinterjú 

Szállodai szobafoglalás, szállodai szolgáltatások kapcsán információ kérése és arra történő 
reagálás 

Utazás szervezése utazási irodában, egyénileg 

Olasz barát, ismerős turisztikai célú magyarországi látogatásának előkészítése 

Reklamáció elégtelen szállodai szolgáltatás miatt 

Magyarázat, pontosítás, tisztázás, ellentmondás kifejezése 

Tanácsadás a fizikális és mentális jóllét megőrzése érdekében 

Engedély kérése, megadása vagy megtagadása egy bizonyos cselekvés elvégzése kapcsán 



  

T. Marin-L. Ruggieri- S. Magnelli: Nuovissimo Progetto Italiano 2b 
 

  Nyelvtani fogalomkörök 

Magázó felszólítás Imperativo indiretto o di cortesia 

A magázó felszólítás névmásokkal Imperativo indiretto con i pronomi 

Tagadó felszólítás Forma negativa dell’imperativo indiretto 

Határozatlan és általános névmások Aggettivi e pronomi indefiniti 

Kötőmód: imperfetto: szabályos és 
szabálytalan igék 

Congiuntivo imperfetto: verbi regolari e 
irregolari 

Kötőmód: trapassato Congiuntivo trapassato 

A kötőmód használata Uso del congiuntivo 

Igeidő-egyeztetés kötőmódban Concordanza dei tempi del congiuntivo 

Feltételes mondat: 1., 2., 3. típus Periodo ipotetico di 1°, 2° tipo, 3° tipo 

A „ci” és „ne” névmások használata Usi di „ci” e „ne” 

Szenvedő szerkezet Forma passiva 

A szenvedő szerkezet a „dovere” és „potere” 

módbeli segédigékkel 

Forma passiva con dovere e potere 

„Si passivante”; A „si passivante” összetett 

igeidőkben 

Si passivante; Si passivante nei tempi 

composti 

Egyenes és függő beszéd Discorso diretto e indiretto 

A feltételes mondat függő beszédben Il periodo ipotetico nel discorso indiretto 

Határozói igenév Gerundio semplice e gerundio composto 

Főnévi igenév Infinito presente e passato 

Melléknévi igenév Participio presente e passato 
 

Témakörök 

Olasz komolyzene, opera, operaénekesek 

Egészség, egészségmegőrzés, betegségek, tünetek 

Orvosi és kórházi ellátás, gyógymódok, terápiák, gyógyszertári szolgáltatások, gyógyszerek, 
megelőzés 

Lakóhely, ház, lakás: típusok, lakókörnyezet, építőanyagok, helyiségek, berendezés, 
ingatlanhirdetések, lakásvásárlás és bérlés 

Városi és vidéki élet: előnyök és hátrányok 

Környezetszennyezés, környezeti problémák, környezetvédelem, egyéni és kollektív 

ökotudatos életmód, élhető városok, települések, újrahasznosítás, fenntartható fejlődés 

Szabadidős tevékenységek: modern telekommunikációs eszközök, smartphone, computer, 

tablet, internet, közösségi média, platformok, streaming, Netflix, videójátékok, függőség 

kialakulásának a veszélyei 

Világhírű olasz feltalálók, tudósok 

Művészet, híres olasz művészek, építészet, design 

Szabadidő eltöltésének egyéb módjai: múzeum, kiállítás 

Híres olasz múzeumok, képtárak, műalkotások 

Társadalmi problémák: munkanélküliség, bevándorlás, agyelszívás, rasszizmus, bűnözés, 

maffia, drogfogyasztás, drogfüggőség, erőszak, bántalmazás, demográfiai problémák 

Olvasás, irodalmi műfajok, színház 

Az olasz irodalom nagyjai, klasszikus alkotásai, olasz irodalmi Nobel-díjasok 



  

SPANYOL NYELV 
 

Nagy Erika, Seres Krisztina: Colores 1 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Jelenidejűség 

(no) ser, estar, hay  

Az -ar, -er és -ir végű igék hablar, comer, vivir 

Diftongálódó igék querer, poder 

Tőhangváltó igék Pedir 

Rendhagyó igék tener, decir, hacer, salir, ir, poner, saber, conocer, traer 

Visszaható igék levantarse, lavarse 

Jövőidejűség 

A közeljövő: ir + főnévi igenév Voy a hablar con él. 

Birtoklás kifejezése 

A tener ige jelen idejű alakjai (No) tengo tiempo. 

Hangsúlytalan birtokos névmások mi(s), tu(s), su(s), nuestro(s), vuestro(s), su(s) 

Térbeli viszonyok 

Helyhatározók és elöljárószók aquí, allí 

en, delante de, detrás de, encima de, debajo de, cerca 

de, lejos de, en frente de, al lado de, junto a, a la 

izquierda/derecha 

Időbeli viszonyok 

Az időpont (óra) kifejezése 

Mikor? 

Hánykor? 

Hány óra? 

 
¿Cuándo? 

¿A qué hora? A las 5. 

¿Qué hora es? Es / Son la(s) … 

Az időtartam kifejezése 

Mióta? Meddig? 

¿Desde / Hasta cuándo? 

A dátum kifejezése ¿Qué día es hoy? ¿A qué estamos? ¿Cuál es la fecha de 

hoy? 

Időhatárározók antes, después, entonces, hoy, mañana 

esta mañana/tarde/noche/semana 

por la mañana/tarde/noche 

a mediodía, a medianoche 

cada día/semana/mes/año 

el lunes, los lunes 

Mennyiségi viszonyok 

Főnevek és melléknevek többes 

száma 

los profesores americanos/las profesoras americanas 

Tőszámnevek 1-100 000 un, uno, una; cien mil 

Sorszámnevek 1-10 primero,-a; décimo,-a 



  

Határozatlan számnevek mucho, poco, alguno, todo, cada 

ige + mucho/poco Hablamos mucho/poco. 

 
Minőségi viszonyok 

Állandó tulajdonság (alak, forma, 

méret, szín, életkor ) 

Esetleges tulajdonság 

¿Cómo es? Es hermoso(a), grande, rojo(a). 

¿Cuántos años tiene? Es viejo. 

¿Cómo está? Está bueno, mal, bien, alegre, frío. 

muy/un poco + melléknév, 

határozószó 

muy bueno 

muy bien 

Hasonlítás Es más hermoso que …. / menos bonito que… 

Modalitás 

Felszólító mód (egyes és többes 

szám 2. személy) 

paga-pagad, come-comed, vive-vivid 

di, haz, ve, pon, sal, sé, ten, val, ven 

lávate, lavaos 

A felajánló kérdés ¿Te ayudo? 

A szükségesség kifejezése: hay que 

tener que 

Hay que esperar poco. 

Tienes que ir todo recto. 

Szövegösszetartó eszközök 

Névelők un, uno, una … el, la, los, las … 

Elöljárószók a, de, con, para, por 

Kérdőszók (elöljárószóval) ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? 

¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿De dónde? ¿Por 

dónde? 

Kötőszók y, o, que, pero, no … ni 

Személyes névmások alanyesete yo, tú, él, ella, nosotros(as), vosotros(as), ellos/ellas 

Személyes návmások tárgyesete me, te, le/la/lo, nos, os, les/las/los 

Személyes návmások 

részeshatározós esete 

me, te, le, nos, os, les 

a mí, a ti, a él / ella, a nosotros/as, a vosotros/as, a 

ellos/as 

Vonatkozó névmások que, quien 

Mutató névmások ese, este, aquel, esto 

Logikai viszonyok (ok-okozati) Porque 

Cselekvés, történés, létezés 

kifejezése 

 

A személytelen igék 

Időjárást leíró igék 

En otoño llueve mucho. 

Hace sol. Hay niebla 

Jelenidejűség  

Estar + gerundio Estoy escribiendo una carta. 

Soler + főnévi igenév Suelo ir de tapas con mis amigos. 

Főnévi igeneves szerkezetek antes de ir, después de comer 

Múltidejűség  

A közelmúlt ( PRETÉRITO 

PERFECTO ) 

Esta tarde no he hecho nada. 

Hoy me he levantado muy temprano. 



  

A befejezett melléknévi igenév Hablado, comido, salido 

Hecho, dicho, visto, escrito, puesto, vuelto, roto, 

muerto,abierto 

Acabar de + inf Los invitados acaban de irse. 

 

Témakörök: 

1. Személyes vonatkozások, család 

2. Ember és társadalom 

3. Környezetünk 

4. A munka világa 

5. Életmód 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

7. Utazás, turizmus 

8. Gazdaság és pénzügyek 

9. Környezetünk 

 
Szituációk: 

Üdvözlés, bemutatkozás 

Hogylét kifejezése, más személy bemutatása 

Meghívás, programok ajánlása,tetszés, nem tetszés kifejezése, indoklás, telefonbeszélgetés 

alapkifejezései 

Lakóhely bemutatása, telefonos információ-kérés és-adás lakással kapcsolatban, előnyök, 

hátrányok kifejezése 

Információkérés és-adás utazással kapcsolatban, útbaigazítás, szolgáltatások 

Információkérés és-adás vásárlással kapcsolatban, tetszés, nem tetszés kifejezése 

Találkozó megbeszélése, időpont és dátum kifejezése, meghívás elfogadása és elutasítása 

Információkérés és-adás étkezéssel kapcsolatban, tetszés, nem tetszés kifejezése 

Információkérés és-adás időjárással kapcsolatban, szabadidős program szervezése 

Történet, események elmesélése a múltban (pretérito perfecto) 

 
Nagy Erika, Seres Krisztina, Ana Orenga Portolés: Colores 2 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Az elbeszélő múlt ( INDEFINIDO ) hablé, comi, viví 

estuve, quise, hice, dije 

A folyamatos múlt ( 

IMPERFECTO ) 

llevaba, tenía, salía, solía + inf., acababa de + inf. 

A régmúlt ( 

PLUSCUAMPERFECTO) 

Estábamos cansados porque habíamos trabajado 

mucho. 

Birtoklás kifejezése 

A tener ige múlt idejű alakjai (No) tuve/tenía tiempo. 

Térbeli viszonyok 



  

Helyhatározók aquí, allí 

en, delante de, detrás de, encima de, debajo de, cerca 

de, lejos de, en frente de, al lado de, junto a, a la 

izquierda/derecha 

Időbeli viszonyok 

Időhatárározók antes, después, entonces, hoy, mañana 

esta mañana/tarde/noche/semana 

por la mañana/tarde/noche 

a mediodía, a medianoche 

cada día/semana/mes/año 

el lunes, los lunes 

Mennyiségi viszonyok 

Tőszámnevek 100 000- 10 000 000 cien mil, diez millones, 40 millones de … 

Határozatlan számnevek Ninguno 

Minőségi viszonyok 

Hasonlítás Trabajo más/menos que tú. 

Él habla tanto como ella. 

Modalitás 

A függő beszéd ( ESTILO 

INDIRECTO) (jelen idejű bevezető 

igével) 

Él dice que hizo buenas migas con ellos. 

Emilio pregunta cuándo le visito. 

Szövegösszetartó eszközök 

Elöljárószók para, por 

Vonatkozó értelmű határozószók donde, cuando, como, cuanto 

Vonatkozó névmások el / la que, el / la cual, lo que 

Határozatlan névmások nada, nadie 

Logikai viszonyok (ok-okozat) ya que, como, así que, por eso 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Jelenidejűség 

A jelenidejű valószínűség 

kifejezése 

¿Qué hora será? 

Múltidejűség 

A múltidejű valószínűség kifejezése Tendría 20 años cuando se conocieron. 

Jövőidejűség 

A jövő idő El complejo albergará dos hoteles. 

Birtoklás kifejezése 

Birtokos vonatkozó névmás cuyo, -a, -os, -as 

Mennyiségi viszonyok 

Határozatlan számnevek bastante, demasiado 

 

Témakörök: 

1. Személyes vonatkozások, család. Családi munkamegosztás 



  

2. Ember és társadalom 

3. Életmód 

4. Környezetünk 

5. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

6. Szabadidő, utazás, turizmus 

 

Szituációk: 

Rövid történet elmesélése (múlt idő: imperfecto, indefinido), csodálkozás 

kifejezése,információkérés és adás (utazás), múlbeli szokások leírása 

Véleménykérés és véleménynyilvánítás 

Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, meghívás/javaslat és arra való reagálás, diáknyelv 

Jövőre vonatkozó szándékok, tervek kifejezése, szükségesség kifejezése 

Valószínűség kifejezése, óhaj kifejezése 

Téma bevezetése, visszakérdezés, egyetértés, ellenvetés, érzelmek indulatok kifejezése 

Tanácsadás, felszólítás, tiltás 

Tanács kérése és adása (egészség), értékítélet, valószínűség, bizonytalanság 

Érzelmek kifejezése, vélemény kifejezése 

Diáknyelv 

Meghívás elfogadása és elutasítása, hála kifejezése 

Jókívánságok, köszöntések különböző ünnepi alkalmakon 

 

Nagy Erika, Seres Krisztina, Gajdos Zsuzsanna: Colores 3 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Modalitás 

A kötőmód ( SUBJUNTIVO ) jelen 

ideje 

-felszólítás 

-tiltás 

-kérés, kívánság 

-szükségesség 

-értékítélet 

-valószínűség 

-érzelmek kifejezése 

-jövőre utaló időhatározói 

mellékmondatok 

-Ojalá 

-para que, a fin de que, sin que, con 

tal que, antes de que, después de 

que, hasta que 

 
Hable con ella. 

No leas este libro. 

Su familia quiere que sea médico. 

Es importante que estudies mucho. 

Es un rollo que siempre venga con sus problemas. 

Es posible que te entienda algún día. 

Me alegro de que vengáis a verme. 

Cuando vuelvas, te esperaré en el aeropuerto. 

 
Ojalá vengan lo antes posible. 

Te lo digo para que lo sepas. 

Lo voy a hacer con tal que me paguen bien. 

A jövő idejű feltételes mondat Si todo va bien, habrá tiempo hacerlo. 

A feltételes mód jelen ideje ¿Podrías ayudarme? 



  

A függő beszéd (jelen idejű 

bevezető igével) 

Él dice que hizo buenas migas con ellos. 

Emilio pregunta cuándo le visito. 

A függő beszéd (múlt idejű 

bevezető igével) 

El policía dijo que no se podía aparcar alí. 

Dijeron que ya habían empezado el trabajo. 

Szövegösszetartó eszközök 

Határozatlan névmások cualquier(a ) 

Határozószók claramente, seria y claramente 

Igei körülírás seguir, llevar, estar + gerundio 

volver a, ponerse a, djar de, acabar de + infinitivo 

Vonzatos igék acordarse de, enterarse de, darse cuenta de, parecerse a 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Ser, estar + melléknév Tu hermanito es muy rico. 

Esta ensalada está muy rica. 

Igei körülírás 

-főnévi igenévvel 

-határozói igenévvel 

-melléknévi igenévvel 

 
Tardaré 5 minutos en llegar. 

Sigue viviendo en Londres. 

Quedó muy sorprendido al verme. 

Birtoklás kifejezése 

A hangsúlyos birtokos névmások mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo 

Mennyiségi viszonyok 

Határozott számnevek (tört-, 

tizedes számok, százalékok) 

la mitad, un tercio, tres coma siete, veinticinco por 

ciento 

Modalitás 

A kötőmód ( SUBJUNTIVO ) 

-„fej-igék” tagadása 

 
No creo que sea un buen marido. 

A kötőmód közelmúltja 

(Pret. PERFECTO DE 

SUBJUNTIVO) 

Qué lástima que no haya venido a la fiesta. 

A kötőmód folyamatos múltja 

(Pret.IMPERFECTO DE 

SUBJUNTIVO) 

El policía me aconsejó que cuidara/cuidese mejor mis 

cosas. 

Me daba rabia que siempre me dijeran lo que tenía que 

hacer. 

A jelenidejű feltételes mondat 

(ORACIONES CONDICIONALES 

II) 

Si tuviera tiempo,iría a veros. 

Si no conociéramos la electricidad, nuestra vida sería 

mucho más difícil. 

Szóalkotás szóösszetétellel Sacacorchos, abrelatas, quitamanchas 

A kötőmód régmúltja 

( PLUSCUAMPERFECTO DE 

SUBJUNTIVO ) 

Me alegré de que hubieras/hubieses venido a verme. 

A feltételes mód múlt ideje Habrías tenido que reparar el coche. 

Deberíais habérmelo dicho. 

A múlt idejű feltételes mondat 

(ORACIONES COND.III ) 

Si hubiera tenido tiempo, te habría ayudado. 

Si hubiésemos llegado a tiempo, lo habríamos visto. 



  

A kötőmód a függő beszédben – 

igeidő-egyeztetés 

Me pide que vaya a por un kilo de pan. 

Me pidió que fuera a por un kilo de pan. 

A szenvedő szerkezet és az 

általános alany ( VOZ PASIVA Y 

PASIVA REFLEJA ) 

Este puente fue construido por los romanos. 

La calle estuvo cortada por un accidente. 

En Andalucía se produce mucho aceite de oliva. 

No se le oye bien. 

Felkiáltó mondatok. 

„LO” enfática 

¡Cuántos turistas! ¡Qué poca gente! ¡Cómo te admiro! 

Mira lo preciosas que son estas flores ! 

Az igei körülírások összefoglalása 

és rendszerezése ( PERÍFRASIS 

VERBALES) 

Ponte a estudiar ya ! 

Nunca más volveremos a vernos. 

Las temperaturas siguen aumentando. 

Acabaron haciendo las paces. 

 

Témakörök: 

1. Tudomány és technika 

2.Környezetünk 

3. Ember és társadalom 

4. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

5.Utazás, turizmus 

 
Szituációk: 

Helyzetek vendégségben 

Munkahelyi szituációk 

Engedély kérése, figyelmeztetés, érvelés 

Útbaigazítás 

Telefonálás, kölcsönkérés, téves hívás 

Meghibásodás, probléma bejelentése 

Számítógép, internet 

Felkiáltás, csodálkozás, bosszúság, tetszés, nem tetszés 

Rácsodálkozás, cáfolat, helyesbítés, fontosság kifejezése, javaslat, véleményalkotás 

 
Nagy Erika, Seres Krisztina: Colores 1 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Jelenidejűség 

(no) ser, estar, hay  

Az -ar, -er és -ir végű igék hablar, comer, vivir 

Diftongálódó igék querer, poder 

Tőhangváltó igék Pedir 

Rendhagyó igék tener, decir, hacer, salir, ir, poner, saber, conocer, traer 

Visszaható igék levantarse, lavarse 

Jövőidejűség 



  

A közeljövő: ir + főnévi igenév Voy a hablar con él. 

Birtoklás kifejezése 

A tener ige jelen idejű alakjai (No) tengo tiempo. 

Hangsúlytalan birtokos névmások mi(s), tu(s), su(s), nuestro(s), vuestro(s), su(s) 

Térbeli viszonyok 

Helyhatározók és elöljárószók aquí, allí 

en, delante de, detrás de, encima de, debajo de, cerca 

de, lejos de, en frente de, al lado de, junto a, a la 

izquierda/derecha 

Időbeli viszonyok 

Az időpont (óra) kifejezése 

Mikor? 

Hánykor? 

Hány óra? 

 
¿Cuándo? 

¿A qué hora? A las 5. 

¿Qué hora es? Es / Son la(s) … 

Az időtartam kifejezése 

Mióta? Meddig? 

¿Desde / Hasta cuándo? 

A dátum kifejezése ¿Qué día es hoy? ¿A qué estamos? ¿Cuál es la fecha de 

hoy? 

Időhatárározók antes, después, entonces, hoy, mañana 

esta mañana/tarde/noche/semana 

por la mañana/tarde/noche 

a mediodía, a medianoche 

cada día/semana/mes/año 

el lunes, los lunes 

Mennyiségi viszonyok 

Főnevek és melléknevek többes 

száma 

los profesores americanos/las profesoras americanas 

Tőszámnevek 1-100 000 un, uno, una; cien mil 

Sorszámnevek 1-10 primero,-a; décimo,-a 

Határozatlan számnevek mucho, poco, alguno, todo, cada 

ige + mucho/poco Hablamos mucho/poco. 

 
Minőségi viszonyok 

Állandó tulajdonság (alak, forma, 

méret, szín, életkor ) 

Esetleges tulajdonság 

¿Cómo es? Es hermoso(a), grande, rojo(a). 

¿Cuántos años tiene? Es viejo. 

¿Cómo está? Está bueno, mal, bien, alegre, frío. 

muy/un poco + melléknév, 

határozószó 

muy bueno 

muy bien 

Hasonlítás Es más hermoso que …. / menos bonito que… 

Modalitás 

Felszólító mód (egyes és többes 

szám 2. személy) 

paga-pagad, come-comed, vive-vivid 

di, haz, ve, pon, sal, sé, ten, val, ven 

lávate, lavaos 



  

A felajánló kérdés ¿Te ayudo? 

A szükségesség kifejezése: hay que 

tener que 

Hay que esperar poco. 

Tienes que ir todo recto. 

Szövegösszetartó eszközök 

Névelők un, uno, una … el, la, los, las … 

Elöljárószók a, de, con, para, por 

Kérdőszók (elöljárószóval) ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? 

¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿De dónde? ¿Por 

dónde? 

Kötőszók y, o, que, pero, no … ni 

Személyes névmások alanyesete yo, tú, él, ella, nosotros(as), vosotros(as), ellos/ellas 

Személyes návmások tárgyesete me, te, le/la/lo, nos, os, les/las/los 

Személyes návmások 

részeshatározós esete 

me, te, le, nos, os, les 

a mí, a ti, a él / ella, a nosotros/as, a vosotros/as, a 

ellos/as 

Vonatkozó névmások que, quien 

Mutató névmások ese, este, aquel, esto 

Logikai viszonyok (ok-okozati) Porque 

Cselekvés, történés, létezés 

kifejezése 

 

A személytelen igék 

Időjárást leíró igék 

En otoño llueve mucho. 

Hace sol. Hay niebla 

Jelenidejűség  

Estar + gerundio Estoy escribiendo una carta. 

Soler + főnévi igenév Suelo ir de tapas con mis amigos. 

Főnévi igeneves szerkezetek antes de ir, después de comer 

Múltidejűség  

A közelmúlt ( PRETÉRITO 

PERFECTO ) 

Esta tarde no he hecho nada. 

Hoy me he levantado muy temprano. 

A befejezett melléknévi igenév Hablado, comido, salido 

Hecho, dicho, visto, escrito, puesto, vuelto, roto, 

muerto,abierto 

Acabar de + inf Los invitados acaban de irse. 

 

Témakörök: 

1. Személyes vonatkozások, család 

2. Ember és társadalom 

3. Környezetünk 

4. A munka világa 

5. Életmód 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

7. Utazás, turizmus 

8. Gazdaság és pénzügyek 



  

9. Környezetünk 

 

Szituációk: 

Üdvözlés, bemutatkozás 

Hogylét kifejezése, más személy bemutatása 

Meghívás, programok ajánlása,tetszés, nem tetszés kifejezése, indoklás, telefonbeszélgetés 

alapkifejezései 

Lakóhely bemutatása, telefonos információ-kérés és-adás lakással kapcsolatban, előnyök, 

hátrányok kifejezése 

Információkérés és-adás utazással kapcsolatban, útbaigazítás, szolgáltatások 

Információkérés és-adás vásárlással kapcsolatban, tetszés, nem tetszés kifejezése 

Találkozó megbeszélése, időpont és dátum kifejezése, meghívás elfogadása és elutasítása 

Információkérés és-adás étkezéssel kapcsolatban, tetszés, nem tetszés kifejezése 

Információkérés és-adás időjárással kapcsolatban, szabadidős program szervezése 

Történet, események elmesélése a múltban (pretérito perfecto) 

 

Nagy Erika, Seres Krisztina, Ana Orenga Portolés: Colores 2 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Az elbeszélő múlt ( INDEFINIDO ) hablé, comi, viví 

estuve, quise, hice, dije 

A folyamatos múlt ( 

IMPERFECTO ) 

llevaba, tenía, salía, solía + inf., acababa de + inf. 

A régmúlt ( 

PLUSCUAMPERFECTO) 

Estábamos cansados porque habíamos trabajado 

mucho. 

Birtoklás kifejezése 

A tener ige múlt idejű alakjai (No) tuve/tenía tiempo. 

Térbeli viszonyok 

Helyhatározók aquí, allí 

en, delante de, detrás de, encima de, debajo de, cerca 

de, lejos de, en frente de, al lado de, junto a, a la 

izquierda/derecha 

Időbeli viszonyok 

Időhatárározók antes, después, entonces, hoy, mañana 

esta mañana/tarde/noche/semana 

por la mañana/tarde/noche 

a mediodía, a medianoche 

cada día/semana/mes/año 

el lunes, los lunes 

Mennyiségi viszonyok 

Tőszámnevek 100 000- 10 000 000 cien mil, diez millones, 40 millones de … 

Határozatlan számnevek Ninguno 

Minőségi viszonyok 



  

Hasonlítás Trabajo más/menos que tú. 

Él habla tanto como ella. 

Modalitás 

A függő beszéd ( ESTILO 

INDIRECTO) (jelen idejű bevezető 

igével) 

Él dice que hizo buenas migas con ellos. 

Emilio pregunta cuándo le visito. 

Szövegösszetartó eszközök 

Elöljárószók para, por 

Vonatkozó értelmű határozószók donde, cuando, como, cuanto 

Vonatkozó névmások el / la que, el / la cual, lo que 

Határozatlan névmások nada, nadie 

Logikai viszonyok (ok-okozat) ya que, como, así que, por eso 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Jelenidejűség 

A jelenidejű valószínűség 

kifejezése 

¿Qué hora será? 

Múltidejűség 

A múltidejű valószínűség kifejezése Tendría 20 años cuando se conocieron. 

Jövőidejűség 

A jövő idő El complejo albergará dos hoteles. 

Birtoklás kifejezése 

Birtokos vonatkozó névmás cuyo, -a, -os, -as 

Mennyiségi viszonyok 

Határozatlan számnevek bastante, demasiado 

 

Témakörök: 

1. Személyes vonatkozások, család. Családi munkamegosztás 

2. Ember és társadalom 

3. Életmód 

4. Környezetünk 

5. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

6. Szabadidő, utazás, turizmus 

 

Szituációk: 

Rövid történet elmesélése (múlt idő: imperfecto, indefinido), csodálkozás 

kifejezése,információkérés és adás (utazás), múlbeli szokások leírása 

Véleménykérés és véleménynyilvánítás 

Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, meghívás/javaslat és arra való reagálás, diáknyelv 

Jövőre vonatkozó szándékok, tervek kifejezése, szükségesség kifejezése 

Valószínűség kifejezése, óhaj kifejezése 

Téma bevezetése, visszakérdezés, egyetértés, ellenvetés, érzelmek indulatok kifejezése 

Tanácsadás, felszólítás, tiltás 

Tanács kérése és adása (egészség), értékítélet, valószínűség, bizonytalanság 

Érzelmek kifejezése, vélemény kifejezése 



  

Diáknyelv 

Meghívás elfogadása és elutasítása, hála kifejezése 

Jókívánságok, köszöntések különböző ünnepi alkalmakon 

 

Nagy Erika, Seres Krisztina, Gajdos Zsuzsanna: Colores 3 

 

 Nyelvtani fogalomkörök: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalitás 

A kötőmód ( SUBJUNTIVO ) jelen 

ideje 

-felszólítás 

-tiltás 

-kérés, kívánság 

-szükségesség 

-értékítélet 

-valószínűség 

-érzelmek kifejezése 

-jövőre utaló időhatározói 

mellékmondatok 

-Ojalá 

-para que, a fin de que, sin que, con 

tal que, antes de que, después de 

que, hasta que 

 
Hable con ella. 

No leas este libro. 

Su familia quiere que sea médico. 

Es importante que estudies mucho. 

Es un rollo que siempre venga con sus problemas. 

Es posible que te entienda algún día. 

Me alegro de que vengáis a verme. 

Cuando vuelvas, te esperaré en el aeropuerto. 

 
Ojalá vengan lo antes posible. 

Te lo digo para que lo sepas. 

Lo voy a hacer con tal que me paguen bien. 

A jövő idejű feltételes mondat Si todo va bien, habrá tiempo hacerlo. 

A feltételes mód jelen ideje ¿Podrías ayudarme? 

A függő beszéd (jelen idejű 

bevezető igével) 

Él dice que hizo buenas migas con ellos. 

Emilio pregunta cuándo le visito. 

A függő beszéd (múlt idejű 

bevezető igével) 

El policía dijo que no se podía aparcar alí. 

Dijeron que ya habían empezado el trabajo. 

Szövegösszetartó eszközök 

Határozatlan névmások cualquier(a ) 

Határozószók claramente, seria y claramente 

Igei körülírás seguir, llevar, estar + gerundio 

volver a, ponerse a, djar de, acabar de + infinitivo 

Vonzatos igék acordarse de, enterarse de, darse cuenta de, parecerse a 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Ser, estar + melléknév Tu hermanito es muy rico. 

Esta ensalada está muy rica. 

Igei körülírás 

-főnévi igenévvel 

-határozói igenévvel 

-melléknévi igenévvel 

 

Tardaré 5 minutos en llegar. 

Sigue viviendo en Londres. 

Quedó muy sorprendido al verme. 

Birtoklás kifejezése 

 



  

A hangsúlyos birtokos névmások mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo 

Mennyiségi viszonyok 

Határozott számnevek (tört-, 

tizedes számok, százalékok) 

la mitad, un tercio, tres coma siete, veinticinco por 

ciento 

Modalitás 

A kötőmód ( SUBJUNTIVO ) 

-„fej-igék” tagadása 

 
No creo que sea un buen marido. 

A kötőmód közelmúltja 

(Pret. PERFECTO DE 

SUBJUNTIVO) 

Qué lástima que no haya venido a la fiesta. 

A kötőmód folyamatos múltja 

(Pret.IMPERFECTO DE 

SUBJUNTIVO) 

El policía me aconsejó que cuidara/cuidese mejor mis 

cosas. 

Me daba rabia que siempre me dijeran lo que tenía que 

hacer. 

A jelenidejű feltételes mondat 

(ORACIONES CONDICIONALES 

II) 

Si tuviera tiempo,iría a veros. 

Si no conociéramos la electricidad, nuestra vida sería 

mucho más difícil. 

Szóalkotás szóösszetétellel Sacacorchos, abrelatas, quitamanchas 

A kötőmód régmúltja 

( PLUSCUAMPERFECTO DE 

SUBJUNTIVO ) 

Me alegré de que hubieras/hubieses venido a verme. 

A feltételes mód múlt ideje Habrías tenido que reparar el coche. 

Deberíais habérmelo dicho. 

A múlt idejű feltételes mondat 

(ORACIONES COND.III ) 

Si hubiera tenido tiempo, te habría ayudado. 

Si hubiésemos llegado a tiempo, lo habríamos visto. 

A kötőmód a függő beszédben – 

igeidő-egyeztetés 

Me pide que vaya a por un kilo de pan. 

Me pidió que fuera a por un kilo de pan. 

A szenvedő szerkezet és az 

általános alany ( VOZ PASIVA Y 

PASIVA REFLEJA ) 

Este puente fue construido por los romanos. 

La calle estuvo cortada por un accidente. 

En Andalucía se produce mucho aceite de oliva. 

No se le oye bien. 

Felkiáltó mondatok. 

„LO” enfática 

¡Cuántos turistas! ¡Qué poca gente! ¡Cómo te admiro! 

Mira lo preciosas que son estas flores ! 

Az igei körülírások összefoglalása 

és rendszerezése ( PERÍFRASIS 

VERBALES) 

Ponte a estudiar ya ! 

Nunca más volveremos a vernos. 

Las temperaturas siguen aumentando. 

Acabaron haciendo las paces. 

 

Témakörök: 

1. Tudomány és technika 

2.Környezetünk 

3. Ember és társadalom 

4. Szabadidő, művelődés, szórakozás 



  

5.Utazás, turizmus 

 

Szituációk: 

Helyzetek vendégségben 

Munkahelyi szituációk 

Engedély kérése, figyelmeztetés, érvelés 

Útbaigazítás 

Telefonálás, kölcsönkérés, téves hívás 

Meghibásodás, probléma bejelentése 

Számítógép, internet 

Felkiáltás, csodálkozás, bosszúság, tetszés, nem tetszés 

Rácsodálkozás, cáfolat, helyesbítés, fontosság kifejezése, javaslat, véleményalkotás 



  

OROSZ NYELV 

 
A felkészüléshez Székely András – Székely Nyina: Sag za sagom 1-2. kötete ajánlott. 

 
9. évfolyam (3 óra/hét) 

 

Nyelvtani ismeretek: 

Az igeragozás rendszere 

A visszaható igék ragozása 

Az ige szemlélete/Befejezett-folyamatos igék 

Az igeidők 

A névszóragozás 

Az irányhármasság 

Az idő kifejezése 

Az elöljárószók használata 

A beleegyezés, kérés, elutasítás kifejezése 

A feltételes mód 

A tőszámnevek 

A vonatkozó névmások 

A sorszámnevek 

A kötőszók használata 

Az időhatározó kifejezése 

Szövegértési gyakorlatok 

 
Szóbeli témakörök: 

Ismerkedés 

Köszönés, üdvözlés 

Az étkezés 

A városi közlekedés 

Udvarias megszólítások 

Ünnepek 

Gratulálás 

A bocsánatkérés 

Szabadidős programok 

A telefonálás etikettje 

Napirend 

A meghívás 

A hobbi 

Tanács, javaslat megfogalmazása 

A nyári szünet hasznos eltöltése 



  

10. évfolyam (3 óra/hét) 

 

Nyelvtani ismeretek: 

A személyes névmások ragozása 

A kérdő névmások és ragozásuk 

A határozatlan névmások 

Fontosabb főnévragozási eltérések 

A személynevek ragozása 

A mutató névmások 

A melléknév rövid alakja 

A melléknevek és a határozószók fokozása 

Az összehasonlító szerkezetek 

A tőszámnevek ragozása 

A felszólító mód 

A felszólítás más formái 

Szövegértési gyakorlatok 

 
Szóbeli témakörök 

Külföldi utazások 

Személyleírás 

A figyelem felkeltésének nyelvi eszközei 

Az évszakok 

Az érdeklődés szókincse 

Eligazodás a vasútállomáson 

Országismeret-Oroszország 

Szállásfoglalás 

Oroszország nagyvárosai-Moszkva és Szent-Pétervár 

Az ellenvélemény kifejtése 

Az időjárás 

Szerepkörök a családban 

Foglalkozások, hivatások 

A panasz nyelvi eszközei 

Az orosz kultúra nagyjai 

A bevásárlás 

A levélírás formái 

 
11. évfolyam (3 óra/hét) 

 

Nyelvtani ismeretek: 

A melléknévi igenév 

A szenvedő melléknévi igenevek 

A szenvedő mondat szerkezete 

A határozói igenevek 

A mozgást jelentő igék 



  

A folyamatos és befejezett igék 

A főnévi igenév 

Szövegértési gyakorlatok 

 

Szóbeli témakörök: 

Évszakok, napszakok 

Magyarország legfontosabb látnivalói 

Budapest nevezetességei 

A barátság 

Meghívások elfogadása 

Az öröm kifejezése 

A természet szerepe az életünkben 

A mentegetőzés formái 

A repülőtér 

Az együttérzés kifejezése 

A nyelvtanulás 

Bevezetés az orosz irodalomba 

 
12. évfolyam (3 óra/ hét) 

 

Nyelvtani ismeretek: 

A vonzatos igék 

A szófaji átcsapás 

A képesség és a lehetőség kifejezése 

A rendhagyó igék ragozása 

A kérdőszók 

A többszörösen összetett mondatok 

Fordításelméleti alapismeretek 

A magyartól eltérő igevonzatok 

Szövegértési gyakorlatok 

 

Szóbeli témakörök 

Az önéletrajz 

Az érvelés pro és kontra 

Négy év a gimnáziumban 

A válasz megkerülésének nyelvi eszközei 

A visszakérdezés 

A szabadidő hasznos eltöltése 

A kérés elutasítása 

Az orosz és a magyar konyha 

Műfordítási gyakorlatok 

Divat, öltözködés 

Az egészség megóvásának lehetőségei 

Orvosi ellátás itthon és külföldön 



  

A háztartás 

A magyar és az orosz felsőoktatás 

Az orosz nyelv a nagyvilágban 

Az érettségi vizsga leírása 

A szláv kultúra 



  

TÖRTÉNELEM 
 

Az osztályozóvizsga írásbeli és szóbeli feleletből áll. Az írásbeli feladatsor megírására 60 perc 

áll rendelkezésre, és a vizsgapontszám 70-75%-át adja. A szóbeli felelethez a szaktanárnak 

legalább 10 tételt kell összeállítania az adott tanév témáiból. A szóbeli felelet 15-20 perces, és 

a vizsgapontszám 25-30%-át adja. 

A felkészüléshez a NAT 2012 alapján tanított évfolyamokon Száray Miklós: Történelem 9-10-

11-12., a NAT 2020 alapján tanított évfolyamokon Száray Miklós: Történelem 9-10-11-12. 

(OH-TOR09TB; OH-TOR10TB; OH-TOR11TB) alapján készült tankönyvek ajánlottak. A 

lexikatartalom megfelel a Kerettantervben és a Részletes érettségi követelményekben 

találhatóknak. 

 

 

7. évfolyam – hat évfolyamos képzés 

Tantárgy heti óraszám 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 óra/hét 

 

Témakör: Civilizáció és államszervezet az ókorban  
 

Téma: A Közel-Kelet civilizációi 

 

Altémák: 

 Az őskőkor és az neolitikus forradalma 

 A potamikus kultúrák, Állam és társadalom a Közel-Keleten, Az írás születése 

 Óbabiloni Birodalom, Hammurápi törvényei, Tudományok 

 Egyiptom, a Nílus ajándéka 

 A pénz keletkezése 

 
Téma: Az athéni demokrácia 

 

Altémák: 

 A polisz születése és a görög gyarmatosítás  

 A démosz polgárjogi küzdelme Athénban 

 Az athéni demokrácia fénykora, Periklész 
 Hellasz a poliszok világa: Egy másik görög út: Spárta, A görög–perzsa háborúk 



Téma: A görög civilizáció 

 

Altémák: 

 Görög hétköznapok és művészetek 

 A görög tudomány kezdetei 

 Nagy Sándor, A hellenizmus kora 



  

Téma: Az ókori Róma 

 

Altémák: 

 Róma története a kezdetektől a köztársaság koráig  

 A plebejusok polgárjogi küzdelme 
 Itália meghódítása, a köztársaság válsága  

 Reformkísérletek, Caesar diktatúrája 

 Augustus principatusa  

 

Téma: A római civilizáció 

 

Altémák: 

 Római civilizáció és életvitel: Római jog, Latin nyelv, Városok élete 

 Római civilizáció és életvitel: Birodalom és Pannónia 

 

Témakör: Vallások az ókorban 

 

Téma: Politeizmus és monoteizmus 

 

Altémák: 

 Mítoszok, Mezopotámia vallásai és az egyiptomi hitvilág 

 A görög és a római vallás jellemzői 

 A zsidóság történelmi kezdetei, a monoteizmus kialakulása 

 

Téma: A kereszténység kezdetei 

 

Altémák: 

 Jézus Krisztus tevékenysége 

 A keresztény egyház kialakulása 

 Hitelvek, dogmák, szerzetesi mozgalmak 

 

Témakör: Hódító birodalmak 

 

Téma: Egy eurázsiai birodalom: A hunok 

 

Altémák: 

 A nomádok 

 Népvándorlás megindulása 

 A Hun Birodalom 

 Nyugatrómai Birodalom bukása, új királyságok. Keletrómai Birodalomból Bizánc 

 

Téma: Az Arab Birodalom és az iszlám. Nagy Károly birodalma 

 

Altémák: 

 Az Arab Birodalom 

 Az iszlám 

 Nagy Károly 

 A frank államszervezet 



  

Témakör: A középkori Európa 

 

Téma: A parasztság világa 

 

Altémák: 

 Jobbágyság kialakulása, az uradalmi rendszer 

 A mezőgazdasági technika és technológia fejlődése, első agrárforradalom 

 Éhínségek, járványok 

 Felkelések 

 

Téma: Az egyházi rend 

 

Altémák: 

 Eltérő fejlődés keleten és nyugaton, az egyházszakadás 

 Szerzetesi mozgalmak, egyházi reform 

 Frank Birodalom felbomlása, Német-római Birodalom létrejötte 

 Pápaság – császárság küzdelme, Kolduló rendek és eretnek mozgalmak 

 Tudomány és oktatás 

 A román és a gótikus stílus 

 

Téma: A nemesi rend 

 

Altémák: 

 A feudalizmus és a hűbériség 

 Rendi monarchia kialakulása, Az angol rendiség 

 A francia rendiség kialakulása 

 A lovagi életvitel, a keresztes hadjáratok 

 Európa a rendiség korában 

 

Téma: A polgárok világa 

 

Altémák: 

 A középkor technikai forradalma 

 Városok kialakulása, céhek 

 Kereskedelem a XI-XIII. században 

 A reneszánsz 

 

 

8. évfolyam - hat évfolyamos képzés 

Tantárgy heti óraszám 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 óra/hét 

 
Témakör: A magyar nép eredete és az Árpád-kor 
 

Téma: Magyar őstörténet és honfoglalás 

 



  

Altémák: 

 A magyar nép eredete 

 A magyar nép őstörténete 

 Kárpát-medence a honfoglalás előtt 

 A honfoglalás okai és menete 

 A kalandozások 
 

Téma: Az államalapítás 

 

Altémák: 

 Géza és Szent István harcai és államszervező tevékenysége 

 A Magyar Királyság államszervezete 

 Az egyházszervezet létrejötte 
 A magyar társadalmi szerkezet változásai 

 

Téma: A magyar állam megszilárdulása az Árpád-korban 

 

Altémák: 

 Szent László uralkodása 

 Könyves Kálmán uralkodása 

 A kora feudális magyar állam fénykora: III. Béla 

 András uralkodása: „Új intézkedések” 

 Aranybulla 

 Béla és a tatárjárás 

 Társadalmi változások, a királyi hatalom meggyengülése 

 

Témakör: A középkori Magyar Királyság fénykora 

 

Téma: Az Anjouk 

 

Altémák: 

 Királyi hatalom megszilárdítása I. Károly 

 Károly gazdaságpolitikája 

 Nagy Lajos uralkodása 

 Társadalmi változások, 1351-es törvények elemzése 

 

Téma: A török fenyegetés árnyékában 

 

Altémák: 

 Luxemburgi Zsigmond uralkodása, a királyi hatalom megerősítése 

 Rendiség kibontakozása, a városok fejlődése 

 Az Oszmán Birodalom felemelkedése 

 Hunyadi János 

 

Téma: Hunyadi Mátyás 

 

Altémák: 

 Rendi monarchia megszilárdítása 

 A központosított hatalom kiépítése 

 Hunyadi Mátyás külpolitikája 



  

 A reneszánsz udvar 

 A Magyar Királyság fejlődése a XIV-XV. században 

 

Téma: A magyar középkor kulturális hagyatéka 

 

Altémák: 

 Eredetmonda, geszta, krónika 

 Szerzetesrendek Magyarországon 

 Írásbeliség, oktatás 

 Építészet 

 

Témakör: A kora újkor 

 

Téma: A nagy földrajzi felfedezések 

 

Altémák: 

 A nagy földrajzi felfedezések előzményei és a felfedezések 

 A felfedezések következményei: gyarmatosítás és világkereskedelem 

 Az abszolutizmus kialakulása, a spanyol abszolutizmus 

 

Téma: A korai kapitalizmus 

 

Altémák: 

 Árforradalom és a tőkéstermelés kibontakozása 

 Tőkés ipar, manufaktúra 

 Bankok, tőzsde, értékpapírok 

 Európai munkamegosztás 

 Az ipar és a mezőgazdaság korszakokon átívelő fejlődése 

 

Téma: Reformáció Európában és Magyarországon 

 

Altémák: 

 Az egyház és reform 

 Luther Márton és egyháza 

 Kálvini reformáció 

 Reformáció Magyarországon 

 Reformáció kulturális hatásai 

 Angol abszolutizmus és az anglikán egyház 

 Ellenreformáció, katolikus megújulás 

 A barokk 

 Francia abszolutizmus 

 Harmincéves háború 

 Vallási türelem Erdélyben, Katolikus megújulás Magyarországon 

 

 

 

 

 



  

                            9. évfolyam - hat évfolyamos képzés 

Tantárgy heti óraszám 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
3 óra/hét 

 
 

Témakör: A török hódoltság kora Magyarországon 

 

Témák: 

 A mohácsi csata és előzményei, a kettős királyválasztás. 

 Az ország három részre szakadása; a várháborúk kora (1541-1568). 

 A Magyar Királyság a XVI-XVII. században. 

 Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete, államszervezete. 

 A Hódoltság. 

 Rendi és abszolutista törekvések a 17. században: a Bocskai-szabadságharc, Bethlen Gábor 

fejedelemsége. 

 Zrínyi Miklós pályafutása. 

 A török kiűzése és a török kor mérlege. 
 

Témakör: A felvilágosodás kora 

 

Témák: 

 A brit alkotmányos monarchia létrejötte és működése. 

 Az Amerikai Egyesült Államok működése. 

 A felvilágosodás. 

 A francia forradalom és a jakobinus diktatúra. 

 A napóleoni háborúk. 

 A bécsi kongresszus. 

 

Témakör: Magyarország a XVIII. században 

 

Témák: 

 A Rákóczi-szabadságharc okai, céljai és kitörése. 

 A Rákóczi-szabadságharc menete, országgyűlések, a szatmári béke. 

 Magyarország újra népesülése. 

 Magyarország újjáépítése. 

 A felvilágosult abszolutizmus: Mária Terézia reformjai. 

 II. József uralkodása. 

 

Témakör: Az új eszmék és az iparosodás kora 

 

Témák: 

 Új eszmék: liberalizmus, nacionalizmus és konzervativizmus. 

 Az ipari forradalom első hulláma: textilipar, közlekedés, gyáripar. 

 Az ipari forradalom társadalmi hatásai, urbanizáció. 

 

 



  

Témakör: A reformkor 

 

Témák: 

 A politikai élet színterei: a rendi országgyűlés és a megyerendszer a reformkorban. 

 Széchenyi István gyakorlati tettei. 

 Széchenyi és Wesselényi politikai programja. 

 A reformkor fő kérdései (a magyar nyelv ügye, a jobbágykérdés, a polgári alkotmányosság 

kérdése). 

 Kossuth Lajos programja. Széchenyi és Kossuth vitája. 

 A reformkor kiteljesedése: politikai irányzatok, pártok és pártprogramok a reformkorban. 

 A nemzeti ébredés a reformkorban. 

 A nemzetiségek nemzeti ébredése a reformkorban. 

 A politikai erőviszonyok alakulása az 1840-es évek 2. felében. 
 

Témakör: A forradalom és a szabadságharc 

 

Témák: 

 Az 1848-as forradalmi hullám. 

 A pesti forradalom. 

 A felelős kormány és az áprilisi törvények. 

 Az udvar és a magyarok közötti ellentétek kiéleződése. 

 Az önvédelmi háború megindulása. 

 Fényes győzelmek. 

 A győzelmek politikai következményei. 

 A túlerő felülkerekedése. 

 A dinasztia és a magyarok viszonya a forradalom és szabadságharc idején. 

 A nemzetiségek és a kisebbségek részvételének (németek, szlávok, és zsidók) bemutatása a 

szabadságharcban. 

 A modern eszmék tükröződése a reformkori és a forradalom idejének dokumentumaiban. 
 

 

                            9. évfolyam - négy évfolyamos képzés 

Tantárgy heti óraszám 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2-3 óra/hét 

 
Témakör: Civilizáció és államszervezet az ókorban  
 

Téma: A Közel-Kelet civilizációi 

 

Altémák: 

 Az őskőkor és az neolitikus forradalma 

 A potamikus kultúrák, Állam és társadalom a Közel-Keleten, Az írás születése 

 Óbabiloni Birodalom, Hammurapi törvényei, Tudományok 

 A pénz születése 

 



  

Téma: Az athéni demokrácia 

 

Altémák: 

 A polisz születése és a görög gyarmatosítás  

 A démosz polgárjogi küzdelme Athénban 

 Az athéni demokrácia fénykora, Periklész 
 Hellasz a poliszok világa: Egy másik görög út: Spárta, A görög–perzsa háborúk 



Téma: A görög civilizáció 

 

Altémák: 

 Görög hétköznapok és művészetek 

 A görög tudomány kezdetei 

 Nagy Sándor, A hellenizmus kora 
 

Téma: Az ókori Róma 

 

Altémák: 

 Róma története a kezdetektől a köztársaság koráig  

 A plebejusok polgárjogi küzdelme 
 Itália meghódítása, a köztársaság válsága  

 Reformkísérletek, Caesar diktatúrája 

 Augustus principatusa  

 

Téma: A római civilizáció 

 

Altémák: 

 Római civilizáció és életvitel: Római jog, Latin nyelv, Városok élete 

 Római civilizáció és életvitel: Birodalom és Pannónia 

 

Témakör: Vallások az ókorban 

 

Téma: Politeizmus és monoteizmus 

 

Altémák: 

 Mítoszok, Mezopotámia vallásai és az egyiptomi hitvilág 

 A görög és a római vallás jellemzői 

 A zsidóság történelmi kezdetei, a monoteizmus kialakulása 

 

Téma: A kereszténység kezdetei 

 

Altémák: 

 Jézus Krisztus tevékenysége 

 Keresztény egyház kialakulása 

 Hitelvek, dogmák, szerzetesi mozgalmak 

 

 



  

Témakör: Hódító birodalmak 

 

Téma: Egy eurázsiai birodalom: A hunok 

 

Altémák: 

 A nomádok 

 Népvándorlás megindulása 

 A Hun Birodalom 

 Nyugatrómai Birodalom bukása, új királyságok. Keletrómai Birodalomból Bizánc 

 

Téma: Az Arab Birodalom és az iszlám. Nagy Károly birodalma 

 

Altémák: 

 Az Arab Birodalom 

 Az iszlám 

 Nagy Károly 

 A frank államszervezet 

 

Témakör: A középkori Európa 

 

Téma: A parasztság világa 

 

Altémák: 

 Jobbágyság kialakulása, az uradalmi rendszer 

 A mezőgazdasági technika és technológia fejlődése, első agrárforradalom 

 Éhínségek, járványok 

 Felkelések 

 

Téma: Az egyházi rend 

 

Altémák: 

 Eltérő fejlődés keleten és nyugaton, az egyházszakadás 

 Szerzetesi mozgalmak, egyházi reform 

 Frank Birodalom felbomlása, Német-római Birodalom létrejötte 

 Pápaság – császárság küzdelme, Kolduló rendek és eretnek mozgalmak 

 Tudomány és oktatás 

 A román és a gótikus stílus 

 

Téma: A nemesi rend 

 

Altémák: 

 A feudalizmus és a hűbériség 

 Rendi monarchia kialakulása, Az angol rendiség 

 A francia rendiség kialakulása 

 A lovagi életvitel, a keresztes hadjáratok 

 Európa a rendiség korában 

 

 

 



  

Téma: A polgárok világa 

 

Altémák: 

 A középkor technikai forradalma 

 Városok kialakulása, céhek 

 Kereskedelem a XI-XIII. században 

 A reneszánsz 

 

Témakör: A magyar nép eredete és az Árpád-kor 
 

Téma: Magyar őstörténet és honfoglalás 

 

Altémák: 

 A magyar nép eredete 

 A magyar nép őstörténete 

 Kárpát-medence a honfoglalás előtt 

 A honfoglalás okai és menete 

 A kalandozások 
 

Téma: Az államalapítás 

 

Altémák: 

 Géza és Szent István harcai és államszervező tevékenysége 

 A Magyar Királyság államszervezete 

 Az egyházszervezet létrejötte 
 A magyar társadalmi szerkezet változásai 

 

Téma: A magyar állam megszilárdulása az Árpád-korban 

 

Altémák: 

 Szent László uralkodása 

 Könyves Kálmán uralkodása 

 A kora feudális magyar állam fénykora: III. Béla 

 András uralkodása: „Új intézkedések” 

 Aranybulla 

 Béla és a tatárjárás 

 Társadalmi változások, a királyi hatalom meggyengülése 

 

Témakör: A középkori Magyar Királyság fénykora 

 

Téma: Az Anjouk 

 

Altémák: 

 Királyi hatalom megszilárdítása I. Károly 

 Károly gazdaságpolitikája 

 Nagy Lajos uralkodása 

 Társadalmi változások, 1351-es törvények elemzése 

 

 

 



  

Téma: A török fenyegetés árnyékában 

 

Altémák: 

 Luxemburgi Zsigmond uralkodása, a királyi hatalom megerősítése 

 Rendiség kibontakozása, a városok fejlődése 

 Az Oszmán Birodalom felemelkedése 

 Hunyadi János 

 

Téma: Hunyadi Mátyás 

 

Altémák: 

 Rendi monarchia megszilárdítása 

 A központosított hatalom kiépítése 

 Hunyadi Mátyás külpolitikája 

 A reneszánsz udvar 

 A Magyar Királyság fejlődése a XIV-XV. században 

 

Téma: A magyar középkor kulturális hagyatéka 

 

Altémák: 

 Eredetmonda, geszta, krónika 

 Szerzetesrendek Magyarországon 

 Írásbeliség, oktatás 

 Építészet 

 

 

10. évfolyam - négy évfolyamos képzés 

Tantárgy heti óraszám 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2-3 ó/hét 

 
Témakör: A középkori Magyar Királyság fénykora 

 

Témák: 

 Az utolsó Árpád-házi uralkodók. I. Károly útja a hatalomhoz. 

 Károly gazdasági reformjai. Külpolitikája. 

 (Nagy) Lajos külpolitikája és az 1350-es törvények. 

 Az Oszmán Birodalom felemelkedése. 

 Luxemburgi Zsigmond uralkodása. 

 Hunyadi János török ellenes harcai. 

 Mátyás útja a hatalomhoz, a királyi hatalom megerősítése. 

 Mátyás külpolitikája és a reneszánsz udvar. 

 Kultúra a középkori Magyar Királyságban. 

 

 

 



  

Témakör: A kora újkor 

 

Témák: 

 A földrajzi felfedezések előzményei és menete. 

 A felfedezések következményei. 

 A spanyol abszolutizmus a XVI. században. 

 A korai kapitalizmus: a tőkés termelés kibontakozása a mezőgazdaságban és az iparban. 

 Bankok, tőzsde, részvények, városiasodás, a népesség alakulása, kontinentális munkamegosztás. 

 Reformáció Európában. 

 „Hitviták tüzében”: az ellenreformáció és a barokk. 

 Reformáció és ellenreformáció Magyarországon. 

 „Hitviták tüzében”: Anglia, Franciaország, 30 éves háború. 

 

Témakör: A török hódoltság kora Magyarországon 

 

Témák: 

 A mohácsi csata és előzményei, a kettős királyválasztás. 

 Az ország három részre szakadása; a várháborúk kora (1541-1568). 

 A Magyar Királyság a XVI-XVII. században. 

 Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete, államszervezete. 

 A Hódoltság. 

 Rendi és abszolutista törekvések a 17. században: a Bocskai-szabadságharc, Bethlen Gábor 

fejedelemsége. 

 Zrínyi Miklós pályafutása. 

 A török kiűzése és a török kor mérlege. 

 

Témakör: A felvilágosodás kora 

 

Témák: 

 A brit alkotmányos monarchia létrejötte és működése. 

 Az Amerikai Egyesült Államok működése. 

 A felvilágosodás. 

 A francia forradalom és a jakobinus diktatúra. 

 A napóleoni háborúk. 

 A bécsi kongresszus. 

 

Témakör: Magyarország a XVIII. században 

 

Témák: 

 A Rákóczi-szabadságharc okai, céljai és kitörése. 

 A Rákóczi-szabadságharc menete, országgyűlések, a szatmári béke. 

 Magyarország újra népesülése. 

 Magyarország újjáépítése. 

 A felvilágosult abszolutizmus: Mária Terézia reformjai. 

 II. József uralkodása. 

 

Témakör: Az új eszmék és az iparosodás kora 

 

Témák: 

 Új eszmék: liberalizmus, nacionalizmus és konzervativizmus. 



  

 Az ipari forradalom első hulláma: textilipar, közlekedés, gyáripar. 

 Az ipari forradalom társadalmi hatásai, urbanizáció. 

 

Témakör: A reformkor 

 

Témák: 

 A politikai élet színterei: a rendi országgyűlés és a megyerendszer a reformkorban. 

 Széchenyi István gyakorlati tettei. 

 Széchenyi és Wesselényi politikai programja. 

 A reformkor fő kérdései (a magyar nyelv ügye, a jobbágykérdés, a polgári alkotmányosság 

kérdése). 

 Kossuth Lajos programja. Széchenyi és Kossuth vitája. 

 A reformkor kiteljesedése: politikai irányzatok, pártok és pártprogramok a reformkorban. 

 A nemzeti ébredés a reformkorban. 

 A nemzetiségek nemzeti ébredése a reformkorban. 

 A politikai erőviszonyok alakulása az 1840-es évek 2. felében. 

 

Témakör: A forradalom és a szabadságharc 

 

Témák: 

 Az 1848-as forradalmi hullám. 

 A pesti forradalom. 

 A felelős kormány és az áprilisi törvények. 

 Az udvar és a magyarok közötti ellentétek kiéleződése. 

 Az önvédelmi háború megindulása. 

 Fényes győzelmek. 

 A győzelmek politikai következményei. 

 A túlerő felülkerekedése. 

 A dinasztia és a magyarok viszonya a forradalom és szabadságharc idején. 

 A nemzetiségek és a kisebbségek részvételének (németek, szlávok, és zsidók) bemutatása a 

szabadságharcban. 

 A modern eszmék tükröződése a reformkori és a forradalom idejének dokumentumaiban. 

 

 

11. évfolyam - négy évfolyamos képzés 

Tantárgy heti óraszám 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
4 ó/hét 

 

 
Témakör: A reformkor 

 

Témák: 

 Széchenyi politikai és gyakorlati alkotásai. 

 Kossuth Lajos programja. 

 Széchenyi és Kossuth vitája. Wesselényi politikai programja. 



  

 A reformkor fő kérdései (a magyar nyelv ügye, a jobbágykérdés, a polgári alkotmányosság 

kérdése). 

 A reformkor kiteljesedése: politikai irányzatok, pártok és pártprogramok a reformkorban. 

 Nemzeti ébredés a reformkorban. 

 Nemzetiségek nemzeti ébredése a reformkorban. 

 Politikai erőviszonyok alakulása az 1840-es évek 2. felében. 

 

Témakör: Forradalom és szabadságharc 

 

Témák: 

 Az 1848-as forradalmi hullám. 

 A pesti forradalom. 

 A felelős kormány és az áprilisi törvények. 

 Az udvar és a magyarok közötti ellentétek kiéleződése. 

 Az önvédelmi háború megindulása. 

 Fényes győzelmek. 

 A győzelmek politikai következményei. 

 A túlerő felülkerekedése. 

 A dinasztia és a magyarok viszonya a forradalom és szabadságharc idején. 

 A nemzetiségek és a kisebbségek részvételének (németek, szlávok, és zsidók) bemutatása a 

szabadságharcban. 

 A modern eszmék tükröződése a reformkori és a forradalom idejének dokumentumaiban. 

 

Témakör: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

 

Témák: 

 III. Napóleon császársága, hatalmi játszma az egységes Itáliáért. 

 Krími háború. 

 A német egység gazdasági alapjai, Ausztria és Poroszország versengése. 

 Bismarck hatalmi játszmája és az egység megteremtése. 

 Az Egyesült Államok felemelkedése és az amerikai polgárháború. 

 A polgári állam jellemzői, emancipációs törekvések, a választójog kiszélesítése, a 

keresztényszocializmus. 

 Az ipari forradalom második hulláma. 

 Új iparszervezési módszerek, a társadalom és a természet átalakulása. 

 A munkásmozgalom kezdetei, a szocializmus megjelenése és irányzatai. 

 A munkásmozgalom irányzatai a XIX. század 2. felében: revizionisták, centristák, anarchisták, 

bolsevikok, 1905-ös forradalom Oroszországban. 

 

Témakör: A dualizmus kora 

 

Témák: 

 A Bach-korszak, a passzív ellenállás és az emigráció. 

 Az újabszolutizmus kül- és belpolitikai kudarca, a provizórium. 

 A kiegyezés megszületése. 

 A dualizmus államrendszere. Viták a kiegyezésről. 

 A gazdasági kiegyezés, gazdaságpolitika, valutareform, vasútépítés, folyamszabályozások. 

 Az ipari forradalom Magyarországon: a mezőgazdaság fejlődése. 

 Az ipari forradalom Magyarországon: az ipar, hitelszervezet fejlődése. 



  

 A pártviszonyok alakulása, Tisza Kálmán miniszterelnöksége, a véderővita. 

 A polgári állam kiépülése a XIX. század második felében, új pártok megjelenése, parlamenti 

válság, a világháború előestéjén. 

 A demográfiai helyzet alakulása a dualizmus korában. 

 Budapest világvárossá fejlődése és a millennium. 

 A társadalom alakulása a dualizmus idején: az agrártársadalom. 

 A társadalom alakulása a dualizmus idején: az ipari társadalom. 

 A nemzeti és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában: az 1868-as nemzetiségi törvény, a 

horvát-magyar kiegyezés. 

 A magyar kormányok nemzetiségi politikája, az asszimiláció. 

 A nemzetiségek ellenállása, zsidó emancipáció, a cigányság helyzete. 

 

Témakör: A nagy háború 

 

Témák: 

 A gyarmatosítás új vonásai a XIX. század második felében: a brit és francia gyarmatosítás. 

 Az egyenlőtlen fejlődés, Németország, Egyesült Államok és Japán felemelkedése. 

 A világháborús szövetségi rendszerek kialakulása: három császár szövetsége, kettős és hármas 

szövetség létrejötte. 

 Az antant kialakulása. 

 A nagyhatalmi ellentétek kiéleződése, konfliktusok a Balkánon. 

 A szarajevói merénylet és a háború kirobbanása. 

 Háborús célok és haditervek és az első háborús év. 

 A „nagy háború” jellemzői. 

 Az 1915-1916-os év hadműveletei. 

 Az 1917-1918-as évek hadi eseményei. 

 Magyarország a „nagy háborúban”. 

 A Párizs környéki békék. 

 A Népszövetség létrejötte. 

 

Témakör: Az átalakulás évei 

 

Témák: 

 Az orosz forradalom, a bolsevik hatalomátvétel. 

 Forradalom Németországban és Törökországban. 

 A fasiszták hatalomra kerülése Olaszországban. 

 Az olasz fasiszta állam. 

 Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, Köztes-Európa államai. 

 Az őszirózsás forradalom. A Károlyi-kormány belpolitikája. 

 A Károlyi-kormány külpolitikai nehézségei. 

 A Tanácsköztársaság létrejötte és berendezkedése. 

 A Tanácsköztársaság külpolitikai problémái és bukása. 

 Az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutása. 

 A trianoni békediktátum aláírása, területi, katonai és etnikai vonatkozásai. 

 A béke gazdasági hatásai a térségre. 

 

 

 

 



  

Témakör: A két világháború között 

 

Témák: 

 A kommunista Szovjetunió. 

 A nyugati világ gazdasági és diplomáciai konszolidálása az I. világháborút követően. 

 A világgazdasági válság és a megoldási kísérlete – New Deal. 

 A nemzetiszocializmus kialakulása és ideológiája Németországban. 

 A nácik hatalomra jutása Németországban. 

 A náci hatalom. 

 A német külpolitika az 1930-as évek második felében. 

 

Témakör: A Horthy-korszak 

 

Témák: 

 Teleki Pál miniszterelnöksége. 

 Bethlen István miniszterelnöksége: a politikai konszolidáció. 

 A gazdasági stabilizáció. 

 A revízió és az oktatás. 

 A kisebbségbe került magyarság helyzete. 

 A világgazdasági válság Magyarországon. 

 Kilábalás a válságból. A külpolitikai helyzet változása. 

 Gömbös Gyula kormánya. 

 Darányi Kálmán és Imrédy Béla kormánya. 

 

Témakör: A második világháború 

 

Témák: 

 A háború kitörése. A „furcsa háború”. 

 A Nyugat lerohanása. Az angliai csata. 

 Támadás Kelet felé. Az USA hadba lépése. 

 Fordulat a háború menetében. A szövetségesek előretörése és együttműködése. 

 Nagyhatalmi konferenciák. A fasiszta országok veresége. 

 A háború borzalmai: a holokauszt. 

 Teleki Pál második kormánya. Magyarország a második világháború kirobbanásakor. 

 Magyarország hadba lépése, Bárdossy László kormánya. 

 Kállay Miklós miniszterelnöksége. 

 Magyarország német megszállása. 

 Kiugrási kísérlet és a nyilas rémuralom Magyarországon. 

 Holokauszt Magyarországon, a háború befejeződése. 

 A szovjet megszállás. Magyarország veszteségei a világháborúban. 

 A területi revízió lépései a két világháború közötti Magyarországon. 

 A zsidóság jogfosztásának folyamata a Horthy-korszakban. 

 A második világháború jellemzői. 

 

Témakör: A két világrendszer szembenállása 

 

Témák: 

 Az ENSZ megalakulása. 

 A szuperhatalmak létrejötte és nyílt szembenállásuk kialakulása. 



  

 A párizsi béke és a német kérdés. 

 A hidegháború alakulása 1947 és 1953 között. 

 Átmeneti enyhülés 1953-1962 között. 

 A gyarmati rendszer felbomlása: India, Kína, Korea, Vietnam, Közel-Kelet. 

 

 

11. évfolyam - négy évfolyamos képzés 

Tantárgy heti óraszám 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
3-5 ó/hét 

 
Témakör: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

 

Témák: 

 III. Napóleon császársága, hatalmi játszma az egységes Itáliáért 

 Az olasz egységes állam megteremtése. 

 Krími háború. 

 A német egység gazdasági alapjai, Ausztria és Poroszország versengése. 

 Bismarck hatalmi játszmája és az egység megteremtése. 

 Az Egyesült Államok felemelkedése, Észak és Dél ellentétei. 

 Az amerikai polgárháború. 

 A polgári állam jellemzői, emancipációs törekvések, a választójog kiszélesítése, a 

keresztényszocializmus 

 Az ipari forradalom második hulláma. 

 Új iparszervezési módszerek, a társadalom és a természet átalakulása. 

 A munkásmozgalom kezdetei, a szocializmus megjelenése és irányzatai. 

 A munkásmozgalom irányzatai a XIX. század 2. felében: revizionisták, centristák, anarchisták, 

bolsevikok, 1905-ös forradalom Oroszországban. 

 

 

Témakör: A dualizmus kora 

 

Témák: 

 A Bach-korszak, a passzív ellenállás és az emigráció. 

 Az újabszolutizmus kül- és belpolitikai kudarca. 

 Az októberi diploma, februári pátens, a provizórium. 

 A kiegyezés megszületése. 

 A dualizmus államrendszere. A kiegyezés alternatívái. Viták a kiegyezésről. 

 A gazdasági kiegyezés, gazdaságpolitika, valutareform, vasútépítés, folyamszabályozások. 

 Az ipari forradalom Magyarországon: a mezőgazdaság, az ipar, hitelszervezet fejlődése, 

 A pártviszonyok alakulása, Tisza Kálmán miniszterelnöksége 

 A polgári állam kiépülése a XIX. század második felében, új pártok megjelenése, parlamenti 

válság, a világháború előestéjén. 

 Budapest világvárossá fejlődése és a millennium. 

 A demográfiai helyzet alakulása a dualizmus korában. A társadalom alakulása a dualizmus 

idején: az agrártársadalom, az ipari társadalom 



  

 A nemzeti és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában. Az 1868-as nemzetiségi törvény, a 

horvát-magyar kiegyezés. 

 A magyar kormányok nemzetiségi politikája, az asszimiláció. A nemzetiségek ellenállása, zsidó 

emancipáció, a cigányság helyzete. 

 

Témakör: A nagy háború 

 

Témák: 

 A gyarmatosítás új vonásai a XIX. század második felében: a brit és francia gyarmatosítás 

 Az egyenlőtlen fejlődés, Németország, az Egyesült Államok és Japán felemelkedése 

 A világháborús szövetségi rendszerek kialakulása: három császár szövetsége, A kettős és hármas 

szövetség létrejötte. 

 Az antant kialakulása. 

 A nagyhatalmi ellentétek kiéleződése, konfliktusok a Balkánon 

 A szarajevói merénylet és a háború kirobbanása. Háborús célok és haditervek és az első háborús 

év. 

 Az 1915-1916-os év hadműveletei. 

 Az 1917-1918-as évek hadi eseményei. A „nagy háború” jellemzői. 

 Magyarország a „nagy háborúban”. 

 A Párizs környéki békék. A Népszövetség létrejötte. 

 

Témakör: Az átalakulás évei 

 

Témák: 

 Az orosz forradalom, a bolsevik hatalomátvétel. Forradalom Németországban és 

Törökországban. 

 A fasiszták hatalomra kerülése Olaszországban. Az olasz fasiszta állam. 

 Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, az utódállamok. 

 Az őszirózsás forradalom. A Károlyi-kormány belpolitikája, külpolitikai nehézségei. 

 A Tanácsköztársaság létrejötte és berendezkedése, külpolitikai problémái és bukása. 

 Az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutása. 

 A trianoni békediktátum aláírása, területi változások, katonai és etnikai vonatkozásai 

 A béke hatásai a mezőgazdaságra, iparra, a településszerkezet torzulásai, a közlekedés 

veszteségei 

 

Témakör: A két világháború között 

 

Témák: 

 A kommunista Szovjetunió: a hadikommunizmus és a NEP. A Szovjetunió létrejötte. 

 A kommunista Szovjetunió: a tervgazdálkodás, a kollektivizálás. A sztálini diktatúra jellemzői. 

A szovjet külpolitika 

 Nyugat - Európa gazdasági stabilizálása és diplomáciai konszolidálása az I. világháborút 

követően 

 A világgazdasági válság kitörése és menete. Társadalmi és politikai hatásai. 

 Válságmegoldási kísérletek. A New Deal az USA-ban 

 A nemzetiszocializmus kialakulása és ideológiája Németországban. A nácik hatalomra jutása 

Németországban A náci hatalom. 

 A német külpolitika az 1930-as évek második felében 

 

 



  

Témakör: A Horthy-korszak 

 

Témák: 

 Teleki Pál miniszterelnöksége. 

 Bethlen István miniszterelnöksége: a politikai konszolidáció, gazdasági stabilizáció, revízió, 

oktatás. 

 A kisebbségbe került magyarság helyzete. 

 A világgazdasági válság Magyarországon. 

 Kilábalás a válságból. A külpolitikai helyzet változása. Gömbös Gyula kormánya. 

 Darányi Kálmán és Imrédy Béla kormánya 

 

Témakör: A második világháború 

 

Témák: 

 A háború kitörése. A „furcsa háború”. 

 A Nyugat lerohanása. Az angliai csata. 

 Támadás Kelet felé. Az USA hadba lépése 

 Fordulat a háború menetében. A szövetségesek előretörése és együttműködése 

 Nagyhatalmi konferenciák. A fasiszta országok veresége. 

 A háború borzalmai: a holokauszt. 

 Teleki Pál második kormánya. Magyarország a második világháború kirobbanásakor. 

 Magyarország hadba lépése, Bárdossy László kormánya. Kállay Miklós miniszterelnöksége 

 Magyarország német megszállása 

 Kiugrási kísérlet és a nyilas rémuralom Magyarországon 

 A zsidóság jogfosztásának folyamata a Horthy-korszakban. Holokauszt Magyarországon, a 

háború befejeződése 

 A szovjet megszállás. Magyarország veszteségei a világháborúban 

 A második világháború jellemzői. 

 

Témakör: A két világrendszer szembenállása 

 

Témák: 

 Az ENSZ megalakulása. 

 A szuperhatalmak létrejötte és nyílt szembenállásuk kialakulása. 

 A párizsi béke és a német kérdés. 

 A hidegháború alakulása 1947 és 1953 között 

 Átmeneti enyhülés 1953-1962 között. 

 A gyarmati rendszer felbomlása: India, Kína, Korea, Vietnam, Közel-Kelet. 

 

 

 



  

EMBERISMERET ÉS ETIKA 

 
Az emberismeret és etika vizsga részei 

 projektmunka

 írásbeli

 szóbeli

 
A projektmunkára összpontszám 50%-a, az írásbeli vizsgarészre az összpontszám 30%-a, a 

szóbeli vizsgarészre a az összpontszám 20%-a szerezhető meg. 

A projektmunka témáját a vizsgázó 30 nappal az írásbeli vizsga kezdete előtt megismeri, azt a 

vizsga megkezdéséig elektronikusan továbbítja a vizsgáztatónak. Az írásbeli és szóbeli 

feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, melyek a tanév 

legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. A feladatok megfelelnek a helyi tantervben 

leírt követelményeknek. 

 
Írásbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama 60 perc. 

A feladatlap két esszé címet tartalmaz, amelyből egyet kell kidolgozni. 

 
Szóbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama maximum 10 perc. 

Feladatok összetétele 

A szóbeli vizsgán legalább 10 tétel közül kell választania a vizsgázónak. A szóbeli tétel 

tartalmazza a tétel címét és néhány, a tételhez tartozó, címszót. A tételhúzást követően 

legalább 30 perc felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére a tétel kidolgozására. A 

szóbeli vizsgán a vizsgázó ismerteti a tételhez kapcsolódó ismereteit, amit az adott témával 

kapcsolatos, a vizsgáztatóval történő beszélgetés zár le. 

 
A vizsga értékelése 

A vizsgára adott érdemjegy megállapítása a vizsgán elért százalékos érték alapján a középszintű 

érettségin alkalmazott átváltásnak megfelelően történik. 

 
Vizsgakövetelmények 

 

7. évfolyam (1 óra/hét) 

 

- Éntudat – Önismeret 

    Az identitás fogalma és jellemzői 

    A társadalmi szerepek, elvárások 

    Testi és mentális egészséget őrző tevékenységek 

    Káros szenvedélyek 

    A személyiség és szerepei 

    Gyermekkor és felnőttkor között 

 

        

 



  

- Család – Helyem a családban 

           A család társadalmi funkciói értelmezése, a családszerkezet sokfélesége 

           A szerelem – vonzódás, együttjárás 

           Házasság, család és otthonteremtés 

 

- Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi közösségekben 

            Otthon, család, közösség 

            Erőt adó közösség 

            Korlátozó közösség 
 

 

8. évfolyam (1 óra/hét) 
 

- A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban 

 A kulturális-társadalmi identitás alapjai, a nemzeti identitás 

 Európa, a nemzeti kulturális identitás egyik  meghatározója 

 A különböző közösségekhez tartozás lehetséges ellentmondásai  

 Különböző közösségek viszonyai 

            Magyarországon élő nemzetiségekről, népcsoportok 

            A szolidaritás fogalmának értelmezése 
 

- A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 

     Lehetőségek és egyenlőtlenségek 

     Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek okai 

     Az emberiség életét és gondolkodását leginkább befolyásoló technológiák hatásai 

     Néhány környezeti etikai és bioetikai kérdés megismerése 

 

- Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 

     A zsidóság és a kereszténység, világképeinek fő vonásai, fő tanításaik megismerése 

     A vallás szerepének jelentőségének azonosítása az emberek életében 

     A zsidó és keresztény vallások álláspontjainak értelmezése 

     Az egyházak társadalmi tevékenységé 

     A vallások tanításai 

 

 

11. évfolyam (1 óra/hét) 

A témaköröket az etikatörténet legfontosabb gondolkodóinak életművén keresztül kell 

feldolgozni. 

 Alapvető etika 

 Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

o Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

o Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

o A felelősség kérdése 

o Az erények és a jó élet céljai 

 Egyén és közösség 

o A kapcsolatok etikája 

o Társadalmi szolidaritás 

o Törvény és lelkiismeret 



  

o Szavak és tettek 

o Hazaszeretet 

o Többség és kisebbség 

 Korunk kihívásai 

o A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

o Bioetika 

o A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

o Ökoetika 

o Felelősség utódainkért 

 
12. évfolyam (1 óra/hét) 

A témaköröket az etikatörténet legfontosabb gondolkodóinak életművén keresztül kell 

feldolgozni. 

 Alapvető etika 

 Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

o Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

o Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

o A felelősség kérdése 

o Az erények és a jó élet céljai 

 Egyén és közösség 

o A kapcsolatok etikája 

o Társadalmi szolidaritás 

o Törvény és lelkiismeret 

o Szavak és tettek 

o Hazaszeretet 

o Többség és kisebbség 

 Korunk kihívásai 

o A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

o Bioetika 

o A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

o Ökoetika 

o Felelősség utódainkért 



  

MATEMATIKA 

 

6 osztályos gimnázium 
 

7-8. évfolyam 

 

● írásbeli 

Az írásbeli vizsgarészen az összpontszám 100%-a szerezhető meg. 

A feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, melyek a tanév legfontosabb 

fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. A feladatok megfelelnek a helyi tantervben leírt 

követelményeknek. 

Megengedett segédeszközök:  

körző,  

vonalzó 

szögmérő 

Az írásbeli vizsga leírása 

Az írásbeli vizsga részei 

10 feladatot tartalmaz, a megoldás menete és a végeredmény is értékelésre kerül. 

A vizsga lebonyolítása 

A vizsgázó a vizsga kezdetekor megkapja a feladatokat tartalmazó feladatlapot, melynek 

megoldására 60 perc áll rendelkezésére 

A vizsga értékelése 

0 % - 24% elégtelen 

25 % - 39 % elégséges 

40 % - 59 % közepes 

60 %  - 79 % jó 

80 % - 100 % jeles 

Vizsgakövetelmények 

 

7. évfolyam  

2020-as NAT 
● Műveletek racionális számokkal 

● Arányosság, aranyos osztás, egyenes-, fordított aranyosság 

● Százalékszámítás, kamat, kamatoskamat 

● Hatványozás 

● Számelméleti ismeretek, oszthatóság, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

● Halmazok, halmazműveletek 

● A függvény fogalmának előkészítése 

● Algebrai kifejezése, egyenletek 

● Szöveges feladatok előkészítése 

● Transzformációk, szerkesztések 

 



  

8. évfolyam  

2020-as NAT 
 

● Függvények, hozzárendelések 

● Egyenletek, egyenlőtlenségek, szöveges feladatok 

● Síkbeli alakzatok, háromszögek, négyszögek szerkesztése 

● Négyzetgyök 

● Pitagorasz-tétel 

● Sokszögek területe 

● Térgeometria, testek felszíne, térfogata 

● Leíró statisztika 

● Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

 Valószínűségszámítás 
 

 

 

 

4 osztályos gimnázium 

9-12. évfolyam 

A matematika vizsga részei 

 

● írásbeli 

Az írásbeli vizsgarészen az összpontszám 100%-a szerezhető meg. 

A feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, melyek a tanév legfontosabb 

fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. A feladatok megfelelnek a helyi tantervben leírt 

követelményeknek. 

Megengedett segédeszközök:  

zsebszámoló gép, 

körző,  

vonalzó 

függvénytáblázat 

Az írásbeli vizsga leírása 

Az írásbeli vizsga részei 

● I. rész (rövid feladatok), időtartama: 15 perc 

● II. rész (hosszú feladatok), időtartama: 45 perc 

I. rész (rövid feladatok) 

8 feladatot tartalmaz, csak a végeredmény kerül értékelésre. 

II. rész (hosszú feladatok) 

4 feladatot tartalmaz, a megoldás menete és a végeredmény is értékelésre kerül. 

A vizsga lebonyolítása 

A vizsgázó a vizsga kezdetekor I. rész feladatlapját kapja meg, 15 perc után a vizsgázó a feladatlapot 

átadja a felügyelő tanárnak és megkapja a II. rész feladatlapját. 



  

A vizsga értékelése 

 

0 % - 24% elégtelen 

25 % - 39 % elégséges 

40 % - 59 % közepes 

60 %  - 79 % jó 

80 % - 100 % jeles 

Vizsgakövetelmények 
 

9. évfolyam  

2020-as NAT 

● almazok, ponthalmazok, számhalmazok, műveletek 

● Kombinatorika, gráfok 

● Hatványok 

● Arányosság, százalékszámítás 

● Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 

● Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

● A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

● Geometriai alapismeretek 

● Háromszögek 

● A kör és részei 

● Geometriai transzformációk, szerkesztések 

10. évfolyam  

2020-as NAT 

● Matematikai logika 

● Kombinatorika, gráfok 

● Hatvány, gyök 

● Arányosság, százalékszámítás 

● Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek. 

● A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

● Geometriai transzformációk, szerkesztések 

● Háromszögek 

● Négyszögek, sokszögek 

● A kör és részei. 

● Leíró statisztika 

● Valószínűség - számítás  

 

11. évfolyam  

2020-as NAT 

● Hatvány, gyök, logaritmus 



  

● Számelmélet 

● Vektorok 

● Trigonometria 

● Koordináta geometria 

● Kombinatorika 

● Gráfok 

● Valószínűségszámítás 

● Statisztika 

 

11. évfolyam (6 óra/hét) 

2020-as NAT 

● Hatvány, gyök, logaritmus 

● Számelmélet 

● Vektorok 

● Trigonometria 

● Koordináta geometria 

● Kombinatorika 

● Gráfok 

● Valószínűségszámítás 

● Statisztika 

 

12. évfolyam (4 óra/hét) 

● Koordinátageometria  

● Sorozatok 

● Térgeometria, felszín, térfogat 

o Térelemek. 

o Kerület- és területszámítás 

o Testek, szabályos testek 

 

12. évfolyam (6 óra/hét) 

● Térgeometria 

o Térelemek. 

o Kerület- és területszámítás 

o Testek, szabályos testek 

● Függvények, sorozatok, az analízis elemei 

o Függvények határértéke, folytonossága 

o Differenciálszámítás 

o Integrálszámítás 

o Sorozatok 



  

FIZIKA 

6 osztályos gimnázium 

 

A fizika osztályozó vizsga részei 

 írásbeli 

 szóbeli  

Az írásbeli vizsgarészen az összpontszám 60%-a, a szóbeli vizsgarészen a az összpontszám 40%-a 

szerezhető meg. 

Az írásbeli és szóbeli feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, melyek a 

tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. A feladatok megfelelnek a helyi tantervben 

előírt követelményeknek. 

Megengedett segédeszközök: zsebszámológép, körző, vonalzó 

 

Az írásbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama 60 perc. 

Az írásbeli vizsga részei 

 I. rész (elméleti kérdéssor) 

 II. rész (összetett feladatok) 

I. rész (elméleti kérdéssor) 

8 feladatot tartalmaz, csak a végeredmény kerül értékelésre. 

Az írásbeli feladatsor I. részében olyan kérdések szerepelnek, amelyek a legalapvetőbb tanult 

törvényszerűségek közvetlen alkalmazását jelentik lehetőleg a mindennapi életben is tapasztalható 

jelenségekre. Továbbá olyan jelenségekre, összefüggésekre irányulnak, amelyek mélyebb 

értelmezésére, problémamegoldásban történő alkalmazására nincs mód, de a vizsgázónak legalább a 

felismerés szintjén rendelkeznie kell a kérdésre vonatkozó ismeretekkel. 

II. rész (összetett feladatok) 

4 feladatot tartalmaz, a megoldás menete és a végeredmény is értékelésre kerül. 

A négy összetett feladat a követelményrendszer négy különböző fejezetéhez kapcsolódik. A nyílt 

végű kérdések numerikus eljárások alkalmazását vagy rövid szöveges kifejtést egyaránt 

igényelhetnek.  

 

A vizsga lebonyolítása 

A vizsgázó a vizsga kezdetekor I. rész és a II. rész feladatlapját is megkapja. 

 

 

A szóbeli vizsga leírása 



  

A vizsga időtartama maximum 10 perc. 

 

Feladatok összetétele 

A szóbeli vizsgán legalább 10 tétel közül kell választania a vizsgázónak. A szóbeli tétel két részből áll, 

egy elméleti témakörből és egy kísérlet ismertetéséből, értelmezéséből. A tételhúzást követően legalább 

30 perc felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére a tétel kidolgozására. 

 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli és szóbeli vizsgarészeken elért pontszámok összege alapján az osztályzat a következőképpen 

határozható meg: 

 

0 % - 24% elégtelen 

25 % - 39 % elégséges 

40 % - 59 % közepes 

60 %  - 79 % jó 

80 % - 100 % jeles 

 

Vizsgakövetelmények 

7. évfolyam (1 óra/hét) 

 Fizikai mennyiségek (SI mértékegységrendszer) 

 Testek mérhető tulajdonságai 

 Egyenesvonalú egyenletes és egyenletesen változó mozgások jellemzése 

 Körmozgások 

 Erő 

 Munka, energia, teljesítmény 

 Gázok és folyadékok nyomása 

 Úszás, lebegés, elmerülés feltétele 

8. évfolyam (2 óra/hét) 

 Hőmérséklet, halmazállapot 

 A hang, hullámmozgás a természetben 

 Optika  

 Elektromos alapjelenségek 

 Elektromos áram 

 Elektromágneses indukció 

 Naprendszer  

 Környezetünk és a fizika 
 

 



  

4 osztályos gimnázium 

9-10. évfolyam 

 

A fizika osztályozó vizsga részei 

● írásbeli 

● szóbeli  

Az írásbeli vizsgarészen az összpontszám 60%-a, a szóbeli vizsgarészen a az összpontszám 40%-a 

szerezhető meg. 

Az írásbeli és szóbeli feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, melyek a 

tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. A feladatok megfelelnek a helyi tantervben 

előírt követelményeknek. 

Megengedett segédeszközök: zsebszámológép, körző, vonalzó 

 

Az írásbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama 60 perc. 

Az írásbeli vizsga részei 

● I. rész (feleletválasztós kérdéssor) 

● II. rész (összetett feladatok) 

I. rész (feleletválasztós kérdéssor) 

8 feladatot tartalmaz, csak a végeredmény kerül értékelésre. 

Az írásbeli feladatsor I. részében olyan kérdések szerepelnek, amelyek a legalapvetőbb tanult 

törvényszerűségek közvetlen alkalmazását jelentik lehetőleg a mindennapi életben is tapasztalható 

jelenségekre. Ezek egyszerű számítást is igényelhetnek. Továbbá olyan jelenségekre, 

összefüggésekre irányulnak, amelyek mélyebb értelmezésére, problémamegoldásban történő 

alkalmazására középszinten nincs mód, de a vizsgázónak legalább a felismerés szintjén rendelkeznie 

kell a kérdésre vonatkozó ismeretekkel. 

II. rész (összetett feladatok) 

4 feladatot tartalmaz, a megoldás menete és a végeredmény is értékelésre kerül. 

A négy összetett feladat a követelményrendszer négy különböző fejezetéhez kapcsolódik. A nyílt 

végű kérdések numerikus eljárások alkalmazását vagy rövid szöveges kifejtést egyaránt 

igényelhetnek.  

 

A vizsga lebonyolítása 

A vizsgázó a vizsga kezdetekor I. rész és a II. rész feladatlapját is megkapja. 

 

 



  

A szóbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama maximum 10 perc. 

 

Feladatok összetétele 

A szóbeli vizsgán legalább 10 tétel közül kell választania a vizsgázónak. A szóbeli tétel két részből áll, 

egy elméleti témakörből és egy kísérlet ismertetéséből, értelmezéséből. A tételhúzást követően legalább 

30 perc felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére a tétel kidolgozására. 

 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli és szóbeli vizsgarészeken elért pontszámok összege alapján az osztályzat a következőképpen 

határozható meg: 

 

0 % - 24% elégtelen 

25 % - 39 % elégséges 

40 % - 59 % közepes 

60 %  - 79 % jó 

80 % - 100 % jeles 

 

Vizsgakövetelmények 

9. évfolyam (2 óra/hét) 

● Egyszerű mozgások 

● A közlekedés és sportolás fizikája 

● Munka, energia, teljesítmény 

● Ismétlődő mozgások 

● A melegítés és hűtés következményei 

● Víz és levegő a környezetünkben 

10. évfolyam (3 óra/hét) 

● Elektrosztatika 

● Egyenáram 

● Elektrodinamika 

● Periodikus mozgások 

● Optika 

● Atomfizika 

● Magfizika 

 Csillagászat 
 

 



  

KÉMIA 

 
A kémia vizsga egy 60 perces írásbeli és egy 15 perces szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára 

a teljes pontszám 60 %-át, a szóbeli vizsgára 40 %-át lehet adni. 

 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév fejezeteinek 

legalább 75 %-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni.  

A feladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak. 

 rövid kiegészítendő típusú feladatok 

 feleletválasztós (teszt) feladatok 

 legalább két számítási feladat. 

 

A szóbeli vizsga tételhúzással kezdődik. A tétel kidolgozására 20 perc felkészülési idő áll 

rendelkezésre, amelyet egy 15 perces felelet követ. 

 

A szóbeli vizsgán a középszintű (fakultáció esetén az emelt szintű) érettségi követelményeknek 

megfelelően összeállított tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt.  

 

A szóbeli tétellapon három kérdés szerepel, amelyre egyenként 10-10 pont adható. Szerepel továbbá 

öt kémiai fogalom meghatározása is, amelyekért egyenként 2-2 pont adható. A szóbeli vizsgán elérhető 

pontszám 40 pont. 

Összesen elérhető maximális pontszám 100 pont. 

 

Értékelés-osztályzás: 

 

80-100% Jeles (5) 

60-79% Jó (4) 

40-59% Közepes (3) 

25-39% Elégséges (2) 

0-24% Elégtelen (1) 

 

 

Vizsgakövetelmények  

 

Az évfolyamonkénti részletes követelményeket a helyi tanterv tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2020-as NAT gimnázium 7-10. évfolyamára 

 

7. évfolyam: (1 óra/hét) 

 

I. A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

1. Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

2. Az anyagi halmazok modellezése  

3. A részecskeszint és a makroszint megkülönböztetése 

4. Elválasztási műveletek 

 

II.  Az anyagi halmazok 

1. A kémiailag tiszta anyagok: elemek és vegyületek összetétele és tulajdonságai példákkal 

2. A keverékek 

3. Az oldatok és összetételük 

4. Az oldódás 

 

III. Az atomok szerkezete 

1. Az atom felépítése és fontosabb jellemzői 

2. Az atomok periódusos rendszere és az anyagmennyiség 

 

8. évfolyam: (2 óra/hét) 

I. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

1. A kovalens kötés és a molekulák 

2. A molekulák felépítése és fontosabb jellemzői 

3. Az atomrácsos kristályok 

4. Az ion képződése és fontosabb jellemzői, csoportosítás töltés alapján 

5. Az ionok, az ionkötés és az ionvegyületek 

6. A fémes kötés és a fémek 

 

II. Kémiai reakciók 

1. A reakciók egyenletének leírása képletekkel, az egyenlet értelmezése 

2. A reakciók energiaviszonyai 

3. A kémiai változások típusai 

4. Savak, bázisok, sav-bázis reakciók 

5. A kémhatás és a pH 

6. A redoxireakciók 

 

III. Kémia a természetben 

1. A levegő, a víz, a kőzetburok és az élővilág anyagai 

2. A levegő szennyező forrásai és következménye 

3. A természetes vizek összetétele, szennyezői, víztisztítás, ivóvízgyártás 

4. A hulladékok, a hulladékkezelés, az újrahasznosítás 

5. A fosszilis energiahordozók 

 

IV. Kémia a mindennapokban 

1. Élelmiszerek összetevői 

2. Káros szenvedélyek 

3. A vízkeménység 

4. Mosószerek, tisztítószerek 

5. Fertőtlenítőszerek 



  

9. évfolyam: (1 óra/hét) 

 

I. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

1. Az atomok és a periódusos rendszer 

2. A kovalens kötés és a molekulák 

3. Az atomrácsos kristályok 

4. Az ionok, az ionkötés és az ionvegyületek 

5. A fémes kötés és a fémek 

6. Az anyagok csoportosítása: elemek, vegyületek és keverékek 

7. Halmazállapotok, halmazállapot-változások 

II. Kémiai átalakulások 

1. A kémiai reakciók általános jellemzése és csoportosítása 

2. A reakciók egyenletének leírása képletekkel, az egyenlet értelmezése 

3. Savak, bázisok, sav-bázis reakciók 

4. A kémhatás és a pH 

5. A redoxireakciók 

6. Elektrokémiai alapismeretek 

 

10. évfolyam: (2 óra/hét) 

 

I. A szén egyszerű szerves vegyületei 

1. A telített szénhidrogének 

2. A telítetlen szénhidrogének 

3. A halogéntartalmú szerves vegyületek 

4. Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 

5. A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

 

II. Az életműködések kémiai alapjai 

1. A lipidek 

2. A szénhidrátok 

3. A fehérjék 

 

III. Elemek és szervetlen vegyületeik 

1. A hidrogén 

2. A halogének 

3. A kalkogének 

4. A nitrogéncsoport elemei 

5. A szén és szervetlen vegyületei 

6. A fémek általános jellemzése 

7. A fémek csoportosítása és kémiai tulajdonságaik 

8. A legfontosabb fémvegyületek tulajdonságai 

 

IV. Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 

1. Az építőanyagok kémiája 

2. A fémek előállításának módszerei 



  

3. Növényvédő szerek és műtrágyák 

4. A kőolaj feldolgozása 

5. Műanyagok 

6. Élelmiszereink és összetevőik 

7. Gyógyszerek, drogok, doppingszerek 

8. Veszélyes anyagok, mérgek, mérgezések 

9. Mosó-, tisztító- és fertőtlenítőszerek 

10. Tudomány és áltudomány 

 

V. Környezeti kémia és környezetvédelem 

1. A légkör kémiája 

2. A természetes vizek kémiája 

3. A talaj kémiája 

4. A hulladékok 

5. Új kihívások: ember, társadalom, környezet és kémia 

 

2020-as NAT gimnázium 11-12. évfolyamára 

 

11. évfolyam emelt szint (3 óra/hét) 

 

1. Anyagszerkezet 

Atomszerkezet 

Molekulák 

Anyagi halmazok 

Oldatok 

Számolási feladatmegoldás oldatokkal 

 

2. Elektrokémia 

Elektrolízis, galvánelem, standardpotenciál használat 

Elektrokémiai számítások 

 

3. Szervetlen kémia 

Hidrogén, nemesgázok, halogének 

Oxigéncsoport elemei és vegyületei 

Nitrogéncsoport elemei és vegyületei 

Széncsoport elemei és vegyületei 

Fémek általános jellemzése 

s-mező fémei 

p-mező fémei 

d-mező fémei 

Számítási feladatok pH-val és gázokkal 

 

12. évfolyam emelt szint (3 óra/hét) 

 

Szerves kémia ismétlése 

 

1. A szénhidrogének 

Telített, telítetlen és aromás szénhidrogének és jellemzésük 

Halogéntartalmú szénvegyületek és reakciói 



  

 

2. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

Egy oxigénatomos funkciós csoportú: alkoholok, fenolok, éterek, 

aldehidek, ketonok 

Több oxigént tartalmazó funkciós csoportú vegyületek:karbonsavak, 

észterek, zsírok, olajok 

 

3. Heteroatomos  szerves vegyületek 

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek: aminok, amidok, heterociklusos 

vegyületek 

 

4. Makromolekulák 

Szénhidrátok, fehérjék, nukleinsavak, műanyagok 

 

5. Számítási feladatok  

Termokémiai, keverékes, gázos, oldatos, pH-s, elektrokémiai, szerves 

számolások 

 

 

 



  

BIOLÓGIA 

 
A vizsga leírása 

A vizsga egy 60 perces írásbeli és egy 15 perces szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes 

pontszám 60 %-át, a szóbeli vizsgára 40 %-át lehet adni. 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév fejezeteinek legalább 

75 %-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni. 

A feladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak: 

 ábraelemzés 

 rövid válaszos feladatok 

 feleletválasztós (teszt) feladatok. 

A szóbeli vizsga tételhúzással kezdődik. A tétel kidolgozására 20 perc felkészülési idő áll rendelkezésre, 

amelyet egy 15 perces felelet követ. 

A szóbeli vizsgán a középszintű érettségi (fakultáció esetén az emelt szintű) követelményeknek 

megfelelően összeállított tíz tételből húz egyet a tanuló.  

A szóbeli tétellapon három kérdés szerepel, amelyre egyenként 10-10 pont adható. Szerepel továbbá öt 

biológiai fogalom meghatározása is, amelyekért egyenként 2-2 pont adható.  

A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 40 pont. 

Összesen elérhető maximális pontszám 100 pont. 

Értékelés-osztályzás: 

 

80-100% Jeles (5) 

60-79% Jó (4) 

40-59% Közepes (3) 

25-39% Elégséges (2) 

0-24% Elégtelen (1) 

 

Vizsgakövetelmények  

Az évfolyamonkénti részletes követelményeket a helyi tanterv tartalmazza. 

 

2020-as NAT gimnázium 7-10. évfolyamára 

 

7. évfolyam: (2 óra/hét) 

1. Az élővilág működése 

 Élettelen és élő környezet. Az ember, mint környezeti tényező 

 

2. Az élővilág rendszerezése 

        A rendszerezés alapelvei, vírusok, baktériumok, gombák 

 

3. Növények országa 
      Mohák, zuzmók, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők 

 

4. Állatok országa 
        Szivacsok, csalánozók, puhatestűek, ízeltlábúak, gerincesek 



  

5. A Föld élővilága 
        Az egyenlítő öv, átmeneti öv, térítői öv élővilága 

       A meleg, a valódi és a hidegmérsékelt öv élővilága 

 A tengerek élővilága 

 

8. évfolyam (1 óra/hét) 

1. Sejtek, szövetek 

          A sejtek-szövetek felépítése, anyagcseréje  

 

2. Kültakaró és a mozgás 

          A bőr, csontok, izmok felépítése, működése 

 

3. Az ember anyagcserefolyamatai 

           Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása 

 

4. Az életműködések szabályozása 

          Idegi és hormonális szabályozás 

           Idegrendszer felépítése  

          Látás, hallás, szaglás szerveinek felépítése, működési elve 

 

5. Az ember szaporodása 

           Sejtosztódás, szaporodás 

           A női és a férfi szaporítószervek felépítése, működése          

 

9. évfolyam (3 óra/hét) 

1. A biológia tudománya 

 Bevezetés a biológiába, a biológiai kutatás.  

 

2. Az élet eredete és feltételei 

  Az élet megjelenése a földön, az egy- és soksejtűszerveződés. 

 

3. Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 

 Biológiai törvényszerűségek és . 

 

4. A sejt és a genom szerveződése és működése 

 Sejtszintű anyagcserefolyamatok, a sejtosztódás és génműködés.  

 

5. Sejtek és szövetek 

 Az élőlényeket felépítő sejtek, növényi és állati szövetek. 

 

6. Az élőlények jellemzői, viselkedés és környezet 

 Életközösségek jellemzői, populációs kölcsönhatások, sokféleség. 

 

7. A Föld és a Kárpát-medence értékei 

 A Kárpát-medence élőhelyi adottságai és jellemző életközösségei. 

 

8. Ember és bioszféra – fenntarthatóság 

 A fenntarthatósággal kapcsolatos vizsgálatok, adatok értékelése, elemzése, törvényi 

szabályozások megismerése, programok segítése. 

 



  

9. Egyedszintű öröklődés 

 Mendeli öröklődés, genetika és környezet egymásra hatása. 

 

10. A biológiai evolúció 

 Evolúciós elméletek és törvényszerűségek. 

10. évfolyam (2 óra/hét) 

1. Élet és energia 

 Fotoszintézis és biológiai oxidáció. 

 

2. A változékonyság molekuláris alapjai 

DNS és fehérjeszintézis közötti összefüggések. Mutációk. 

 

3. Az emberi szervezet felépítése és működése 

 Testkép, testalkat, mozgásképesség 

  Kültakaró és mozgásrendszer. 

 

 Anyagforgalom 

  Az ember táplálkozása, légzése, keringése és kiválasztása. 

 Érzékelés, szabályozás 

   Idegrendszer, hormonálisrendszer és immunrendszer. 

 

4. Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 
Női és férfi nemi jellegek, szaporodás, várandóság. 

 

5. A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése 
Öröklött és tanult magatartásformák, mentális egészség és függőség. 

 

6. Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 
Újra élesztési protokoll, sérülések ellátása, laboreredmények elemzése, betegjogi 

képviselet. 

 

2020-as NAT gimnázium 11-12. évfolyamára 

 

11. évfolyam emelt szint (3 óra/hét) 

1. Biokémia - élőt felépítő elemek, szervetlen és szerves vegyületek  

Biogén elemek, víz, széndioxid, lipidek, szénhidrátok, fehérjék, nukleotidok, 

nukleinsavak. 

 

 2. Biokémia - sejttan  

Sejtek felépítése, a sejtalkotók funkciói. Biokémia – anyagcserefolyamatok.   

Anyagcsere alapfogalmai, enzimek. Transszportfolyamatok. Felépítő 

anyagcserefolyamatok: fotoszintézis. Lebontó anyagcserefolyamatok: biológiai 

oxidáció, erjedés. 

 

 3. Biokémia-az örökítőanyag  
  Fehérjeszintézis. A sejtciklus: a DNS bioszintézise, sejtosztódási típusok 

   mitózis és meiózis. Génműködés szabályozásának alapjai: lac-operon. Mutáció. 

 

4. Az emberi szervrendszerek felépítése és működése, egészségtani vonatkozások.  

Kültakaró, mozgási szervrendszer: váz és izomrendszer, táplálkozási, légzési, keringési 



  

szervrendszer, immunrendszer és a kiválasztás szervrendszere.  

 

12. évfolyam emelt szint (3 óra/hét) 

 

1. Az ember szaporodása és egyedfejlődése 

 Az ivarsejtek, az ivarszervek és az ivarutak felépítése és működése. A ciklus. A ciklus 

hormonális szabályozása. Az emberi szexualitás. A fogamzásgátlás módjai. A 

terhesség. Az embrionális és posztembrionális fejlődés.  

 

  2. A hormonális szabályozás 

A hipotalamusz–agyalapi mirigy rendszer. A pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a 

mellékvese, a hasnyálmirigy és az ivarmirigyek hormonjai és ezek hatása. 

 

3. Az idegi szabályozás 

Az idegsejtek felépítése, az idegszövet. A központi idegrendszer felépítése. Gerincvelői 

reflexek. Szomatikus és vegetatív működés. Érző és mozgató működés. Magasabb 

idegrendszeri tevékenység. Az idegrendszer működésével kapcsolatos egészségügyi 

ismeretek. 

 

4. Az öröklődés 

  Alapfogalmak, Mendel törvényei. Domináns-recesszív, intermedier és 

kodomináns öröklésmenetek. Többgénes öröklődés. Kapcsolt öröklődés, nemhez 

kapcsolt tulajdonságok öröklődése Mennyiségi tulajdonságok öröklődése. A 

géntechnológia alapjai, klónozás, géntechnológiával módosított élőlények. 

 

5. A populációk és az életközösségek 

A populációk tulajdonságai és változásai. Az élettelen környezeti tényezők és ezek 

változásai. Ökológiai rendszerek. Életközösségek. 

 

6. Az élővilág evolúciója és a jelenkori bioszféra 

Populációgenetika. Evolúció lényege és tényezői. Adaptív és nem adaptív evolúciós 

folyamatok. A fajok kialakulása. Az evolúció bizonyítékai. Változások a Föld 

kialakulásáig. Többsejtűek evolúciójának legfontosabb lépései. Ember evolúciója. A 

bioszféra jelene és jövője. 
 

 



  

FÖLDRAJZ 

 
Az osztályozóvizsga írásbeli és szóbeli feleletből áll. Az írásbeli feladatsor megírására 60 perc 

áll rendelkezésre, és a vizsgapontszám 70-75%-át adja. A szóbeli felelethez a szaktanárnak 

legalább 10 tételt kell összeállítania az adott tanév témáiból. A szóbeli felelet 15-20 perces, és 

a vizsgapontszám 25-30%-át adja. 

 

A felkészüléshez 

 Szentirmainé Brecsok Mária: Földrajz 7. tankönyv a 7. évfolyam 

 Szentirmainé Brecsok Mária: Földrajz 8. tankönyv a 8. évfolyam 

 F. Kusztor Adél, dr. Nagy Balázs Földrajz 9-10/I. 

 F. Kusztor Adél, dr. Nagy Balázs Földrajz 9-10/II.  

 

A lexikális tartalom megegyezik a „Részletes érettségi követelmények” anyagával. 

 

7. évfolyam 

 

A témakörök áttekintése: 

I. Tájékozódás a földrajzi térben 

II. Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 

III. Magyarország földrajza 

IV. A Kárpát-medence térsége 

V. Európa földrajza 

 

I. Tájékozódás a földrajzi térben 

 

Témák: 

 A térképészet fejlődése 

 A földgömb és a térkép fogalma 

 Mérések a térképen 

 

II. Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 

 

Témák: 

 Nyíregyháza története és földrajza 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajza 

 Természeti-és kulturális értékek közvetlen lakókörnyezetünkben 

 

III. Magyarország földrajza 

 

Témák: 

 Magyarország földrajzi helyzete. 

 Magyarország tájai 

 Magyarország tájai- Alföld 

 Magyarország tájai- Kisalföld 

 Magyarország tájai- Északi-középhegység 

 Magyarország tájai- Dunántúli-középhegység 

 Magyarország tájai- Dunántúli-domb-és hegyvidék 

 Magyarország tájai- Nyugat-magyarországi peremvidék 



  

 Magyarország éghajlata 

 Magyarország vízrajza 

 Magyarország népessége 

 Város-falu-tanya 

 Magyarország mezőgazdasága 

 Változások az iparban 

 Hazánk vezető gazdasági ága: a szolgáltatás 

 Magyarország régiói 

 Régiók eltérő fejlettséggel 

 Az észak-magyarországi és az alföldi régiók 

 Hazánk nemzeti parkjai 

 Világörökségeink 

 Kelet-Közép-Európa legnagyobb városa: Budapest 

 

IV. A Kárpát-medence térsége 

 

Témák: 

 A Kárpátok ölelte táj: a Kárpát-medencevidék 

 A Kárpát-medence-vidék nagytájai I. 

 A Kárpát-medence-vidék nagytájai II. 

 A Kárpát-medence mint társadalmi-gazdasági egység 

 Közös anyanyelv, kultúra és történelmi múlt 

 A Király-hágón túl – A történelmi Erdély 

 

V. Európa földrajza 

 

Témák: 

 Európa földrajzi helyzete 

 Évmilliók eseményei a kontinensen 

 A földrajzi övezetesség Európában 

 Együtt Európában 

 Az Atlanti-óceánra nyitott Nyugat-Európa 

 Nyugat-Európa szigetországa: Nagy-Britannia 

 Az Unió éléstára: Franciaország 

 A jégformálta Észak-Európa 

 Észak-Európa országai 

 A Földközi-tengerre néző Dél-Európa 

 A tipikus mediterrán ország: Spanyolország és Olaszország 

 A mozgalmas Balkán-térség országai 

 A hátságok földje: Kelet-Európa 

 Két kontinens országa: Oroszország 

 A rögvidékekben gazdag Közép-Európa 

  



  

8. évfolyam 

A témakörök áttekintése: 

I. Az Európán kívüli kontinensek földrajza 

II. A földrajzi övezetesség rendszere 

III. Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 

 

I. Az Európán kívüli kontinensek földrajza 

 

Témák: 

 Afrika földrajzi helyzete és felszíne 

 Afrika éghajlata és vízrajza 

 Afrika gazdasági élete 

 A Nílus ajándéka: Egyiptom 

 A Száhel-övezet 

 Ausztrália és Óceánia 

 Ausztrália gazdasági élete 

 Amerika földrajzi helyzete és felszíne 

 Amerika éghajlata és vízrajza 

 Az Amerikai Egyesült Államok 

 Az USA gazdasági élete 

 Latin-Amerika 

 Ázsia földrajzi helyzete, felszíne, éghajlata és vízrajza 

 India, Kína és Japán földrajza 

 

II. A földrajzi övezetesség rendszere 

 

Témák: 

 Az éghajlati és földrajzi övezetesség kialakulása 

 A forró övezet 

 A mérsékelt övezet I. 

 A mérsékelt övezet II. 

 A hideg övezet 

 A függőleges övezetesség 

 

III. Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 

 

Témák: 

 A pénz fogalma, típusai 

 Pénzügyek a háztartásban 

 A vállalkozások 

 Az állam pénzügyei 

 A bankok 

 Pénzügyek és globalizáció  

 Munkapiac, munkajog 

 

  



  

9. évfolyam 

 

A témakörök áttekintése: 

I. Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 

II. A kőzetburok 

III. A légkör 

IV. A vízburok 

V. A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 

VI. Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 

VII. A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 

 

I. Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 

 

Témák: 

 Tájékozódás a földi térben 

 A világegyetem peremétől a Napig 

 A Naprendszer 

 A Föld és a Hold 

 Tájékozódás az időben 

 Modern technika a térképészetben 

 

II. A kőzetburok 

 

Témák: 

 A Föld keletkezése és belső szerkezete 

 A lemeztektonika alapjai 

 Lemezmozgások a földtörténet során 

 A hegységképződés 

 A vulkáni tevékenység 

 A földrengések 

 Ásványok, kőzetek 

 Hasznosítható ásványkincsek 

 Ásványok és kőzetek megismerése 

 

III. A légkör 

 

Témák: 

 A légkör szerkezete és felmelegedése 

 A hőmérséklet, a légnyomás és a szél 

 A csapadékképződés 

 Ciklonok – anticiklonok  

 Egy kis meteorológia – gyakorlati óra 

 Az általános légkörzés és a monszun szélrendszer 

 Globális légköri problémák 

 

IV. A vízburok 

 

Témák: 

 A tengervíz és mozgásai 

 Folyóvizek és tavak 



  

 A felszín alatti vizek és a karsztosodás 

 Vízgazdálkodás 

 Vizeinket fenyegető veszélyek 

 

V. A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 

 

Témák: 

 A külső és belső erők munkája – a felszín alakulása 

 A tengervíz és a folyók felszínformálása 

 A szél és a jég felszínformálása 

 A talaj 

 Részösszefoglalás és ellenőrzés 

 A szoláris, az éghajlati és a földrajzi övezetesség 

 Forró övezet I. – Az egyenlítői és az átmeneti öv. 

 Forró övezet II. – A térítői öv éa a monszunvidék 

 A mérsékelt övezet I. – A meleg mérsékelt öv 

 A mérsékelt övezet II. – A valódi mérsékelt öv 

 A mérsékelt övezet III. – A hideg mérsékelt öv és a hideg övezet 

 

VI. Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 

 

Témák: 

 Földünk népessége 

 A népesség összetétele 

 Népesedési problémák 

 Átalakuló falvak 

 A városfejlődés folyamata, urbanizációs problémák 

 

VII. A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 

 

Témák: 

 A piacgazdaság működése 

 A gazdasági és foglalkozási szerkezet 

 A fejlettség mérése 

 Változó telepítő tényezők 

 Centrum és periféria a világgazdaságban 

 A transznacionális vállalatok 

 A globalizáció megjelenési formái 

 Nemzetközi szervezetek 

 

 

  



  

10. évfolyam 

 

A témakörök áttekintése: 

I. A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 

II. Magyarország és a Kárpát-medence 

III. A pénz és a tőke mozgása a világgazdaságban 

IV. A fenntartható jövő kérdőjelei 

 

 

I. A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 

 

Témák: 

 Az Európai Unió 

 Amerikai Egyesült Államok 

 Japán és követői 

 A BRICS-országok 

 Sajátos szerepű országok 

 

II. Magyarország és a Kárpát-medence 

 

Témák: 

 Hazánk természeti erőforrásai 

 Hazánk társadalmi-gazdasági erőforrásai 

 Határon átívelő kapcsolatok a Kárpát-medencében és Európában 

 Budapest és Pest régiók 

 Középhegyvidéki régióink 

 Nyugat- és Dél-Dunántúl régiók 

 Észak- és Dél-Alföld régiók 

 

III. A pénz és a tőke mozgása a világgazdaságban 

 

Témák: 

 Mindennapi pénzügyeink 

 Pénz a világ körül 

 A munkára fogott pénz 

 A nemzetközi pénzpiac 

 Pénzügyi tervezés iskolai keretek között 

 

IV. A fenntartható jövő kérdőjelei 

 

Témák: 

 Fenntartható-e a fejlődés? 

 A fogyasztói társadalom ellentmondásai 

 Lemaradó államok – sajátos kihívások 

 Klímaváltozás – az alkalmazkodóképesség versenye 

 Szűkös vízkészletek 

 Átalakuló energiagazdaság 

 Túl sokan vagyunk a Földön? 

 Fenntartható-e a településed? 

 



  

TERMÉSZETTUDOMÁNY – FÖLDRAJZ MODUL 
 

Az osztályozóvizsga írásbeli és szóbeli feleletből áll. Az írásbeli feladatsor megírására 60 perc 

áll rendelkezésre, és a vizsgapontszám 70-75%-át adja. A szóbeli felelethez a szaktanárnak 

legalább 10 tételt kell összeállítania az adott tanév témáiból. A szóbeli felelet 15-20 perces, és 

a vizsgapontszám 25-30%-át adja. 

 

A felkészüléshez 

 Arday István - F. Kusztor Adél - Kapusi János - Láng György - Ütőné dr. Visi Judit: 

Természettudomány Földrajz modul 11 tankönyvek ajánlottak. 

 

A lexikális tartalom megegyezik a „Részletes érettségi követelmények” anyagával. 

 

11. évfolyam 

 

A témakörök áttekintése: 

I. Energia és nyersanyag – A gazdaság meghatározó elemei 

II. Az élelmiszer-termelés és – fogyasztás környezeti vonatkozásai  

III. Demográfiai válsághelyzetek és következményeik 

IV. Szolgáltatások a 21. században  

V. Az éghajlatváltozás kérdései  

VI. A víz mint erőforrás  

VII. Hulladéktermelés és felhasználás  

VIII. A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata 

IX. A környezeti hatások következményei- Élhető marad-e a Föld?  

 

I. Energia és nyersanyag – A gazdaság meghatározó elemei 

 

Témák: 

 

 Kell az energia!  

 A fogyó fosszilis energiahordozók  

 Megújuló energiaforrások  

 Atomenergia – mit hoz a jövő? 

 Az ipar nyersanyagai  

 

II. Az élelmiszer-termelés és – fogyasztás környezeti vonatkozásai  
 

Témák:  

 Élelmiszer-termelés, de hogyan?  

 Hiány és bőség – ellentmondások az élelmiszer-ellátásban 

 Táplálkozás és egészség 

 

III. Demográfiai válsághelyzetek és következményeik 

 

Témák:  

 A világ népességnövekedése 

 Túlnépesedő országok, régiók 

 Fogyatkozó, elöregedő társadalmak, országok, régiók 

 Vándorlási folyamatok a világban 



  

IV. Szolgáltatások a 21. században 

 

Témák:  

 Az internet átalakuló szerepe  

 Fenntartható közösségi közlekedés 

 Hajózás és légi közlekedés napjainkban  

 A turizmus – lehetőségek és korlátok  

 Fenntartható turizmus 

 

V. Az éghajlatváltozás kérdései 

 

Témák:  

 Az éghajlatváltozás alapjai 

 Az éghajlatváltozás várható következményei 

 

VI. A víz mint erőforrás 

 

Témák:  

 Vízkészletek a Földön és a Kárpátmedencében  

 A víz felhasználása  

 A víz, amely elválaszt és összeköt – nemzetközi kapcsolatok a vízgazdálkodás területén  

 

VII. Hulladéktermelés és felhasználás 

 

Témák:  

 A hulladéktermelés és a fogyasztás összefüggései  

 A hulladék mint erőforrás 

 Újrahasználat és újrahasznosítás 

 A hulladék mint energiaforrás  

 Szemétdombokból szeméthegyek  

 

VIII. A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata 

 

Témák:  

 Természeti katasztrófák a világban  

 Felszín- vagy tömegmozgások  

 A levegő közvetlen és közvetett hatása a természeti katasztrófák kialakulásában 

 Ahol a víz az úr 

 Az emberi tevékenység által nem befolyásolt katasztrófahelyzetek 

 

IX. A környezeti hatások következményei - Élhető marad-e a Föld? 

 

Témák:  

 Hétköznapi környezettudatosság  

 Megoldási lehetőségek a vízzel kapcsolatos problémák enyhítésére  

 Körforgásban a fenntartható fejlődésért  

  



  

TERMÉSZETTUDOMÁNY – BIOLÓGIA MODUL 
 

A vizsga leírása 

A vizsga egy 60 perces írásbeli és egy 15 perces szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes 

pontszám 60 %-át, a szóbeli vizsgára 40 %-át lehet adni. 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév fejezeteinek legalább 

75 %-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni. 

A feladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak: 

 ábraelemzés 

 rövid válaszos feladatok 

 feleletválasztós (teszt) feladatok. 

A szóbeli vizsga tételhúzással kezdődik. A tétel kidolgozására 20 perc felkészülési idő áll rendelkezésre, 

amelyet egy 15 perces felelet követ. 

A szóbeli vizsgán a helyi tantervi követelményeknek megfelelően összeállított tíz tételből húz egyet a 

tanuló.  

A szóbeli tétellapon három kérdés szerepel, amelyre egyenként 10-10 pont adható. Szerepel továbbá öt 

biológiai fogalom meghatározása is, amelyekért egyenként 2-2 pont adható.  

A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 40 pont. 

Összesen elérhető maximális pontszám 100 pont. 

Értékelés-osztályzás: 

 

80-100% Jeles (5) 

60-79% Jó (4) 

40-59% Közepes (3) 

25-39% Elégséges (2) 

0-24% Elégtelen (1) 

 

 

Vizsgakövetelmények  

Az évfolyam részletes követelményeit a helyi tanterv tartalmazza. 

2020-as NAT gimnázium 11. évfolyamára 

 

11. évfolyam: (2 óra/hét) 

1. A mi bolygónk: Az élet története 

• Az élet fogalmának körüljárása, az életfeltételek elemzése. 

• A földtörténeti múltról szerezhető tudásunk forrásainak elemzése (pl. fosszíliák, 

lenyomatok, kövületek). 

• Az evolúcióval kapcsolatos elméletek és tévhitek elemzése. 

 

2. A mi bolygónk: Földi édenkertek 

• Az éghajlati jellemzők és a biomok növény- és állatvilága közötti összefüggések 

vizsgálata néhány tipikus szárazföldi életközösségben. 

• A tengerek élővilágának jellemzése, tipikus élőhelyek, érdekes fajok, populációk 

közötti kapcsolatok bemutatása. 



  

• A bioszféraszintű kapcsolódások néhány példájának, az egyensúly jelentésének és 

jelentőségének megbeszélése. 

 

3. Alkalmazkodás a változó környezethez 

• Az emberi civilizáció megjelenésével és fejlődésével összefüggő környezeti 

változások, a bioszférát átalakító hatások elemzése. 

• Az emberi tevékenységgel közvetlen vagy közvetett módon kapcsolatba hozható 

biodiverzitás-csökkenés lehetséges okainak és várható következményeinek feltárása. 

• A fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése Magyarországon: környezeti, 

társadalmi és gazdasági tényezők elemzése. 

 

4. Velünk élő élővilág 

• Az emberi test mikrobiális életközössége (mikrobiom) biológiai jelentőségének 

értékelése. 

• A lakásokban tartott növények és társállatok életminőséggel összefüggő szerepének 

értékelése, a megfelelő gondozási módok és azok fontosságának megismerése. 

• A városi környezet sajátos élőhelyeinek azonosítása, néhány városlakó állatfaj 

megfigyelése, leírása. 

 

5. Testünk az időben 

• A szülés, születés biológiai történéseinek megismerése. 

• A testkép, énkép fogalma, biológiai és pszichológiai aspektusainak elemzése. 

• Az ember életkori szakaszait jellemző testi és szellemi változások áttekintése.  

• A gyakoribb és a térségünkben terjedőben lévő fertőző betegségek főbb jellemzőinek 

bemutatása. 

• A szív- és érrendszeri betegségek életmóddal, környezeti minőséggel összefüggő 

kockázati tényezőinek feltárása, a megelőzés lehetőségeinek megbeszélése. 

• A rákbetegségek lehetséges megelőzésének ismertetése, a célzott kezelés fogalmának 

értelmezése, a környezeti tényezők szerepének megértése a betegség kialakulásában. 

• A korszerű gyógyítási technológiák költséghátterének elemzése, az egészségügyi 

ellátással kapcsolatos társadalmi ráfordítás szükségességének felismerése. 

• Az elsősegélynyújtással és otthonápolással kapcsolatos alapvető ismeretek alkalmazása 

a mindennapi életben. 

 

6. Utak az egészséghez 

• A gyakoribb és a térségünkben terjedőben lévő fertőző betegségek főbb jellemzőinek 

bemutatása. 

• A szív- és érrendszeri betegségek életmóddal, környezeti minőséggel összefüggő 

kockázati tényezőinek feltárása, a megelőzés lehetőségeinek megbeszélése. 

• A rákbetegségek lehetséges megelőzésének ismertetése, a célzott kezelés fogalmának 

értelmezése, a környezeti tényezők szerepének megértése a betegség kialakulásában. 

• A korszerű gyógyítási technológiák költséghátterének elemzése, az egészségügyi 

ellátással kapcsolatos társadalmi ráfordítás szükségességének felismerése. 

• Az elsősegélynyújtással és otthonápolással kapcsolatos alapvető ismeretek alkalmazása 

a mindennapi életben. 

 

7. Szenvedélyeink nyomában 

• A szenvedélyek és függőségek kialakulását elősegítő biológiai mechanizmusok, 

társadalmi tényezők és következmények azonosítása. 

 

 



  

8. Ételek, élelmiszerek, táplálkozás 

• Termesztett növények, tenyésztett állatok, élelmiszer, táplálék, tápanyag fogalmak 

körüljárása, a fogalmak sokoldalú elemzése. 

• Az élelmiszer-biztonság fogalmának értelmezése, tényezőinek és felelősségeinek 

azonosítása, jelentőségének értékelése. 

• Az élelmiszerek minőségmegőrzését befolyásoló tényezők azonosítása, a tárolás és 

tartósítás eljárásainak megismerése. 

• A mikroorganizmusok és az ember kapcsolatainak sokoldalú elemzése (élelmiszer-

tartósítás, élelmiszer-higiénia, betegségek, humán mikrobiom). 

 

9. Az egészséges környezet 

• Az emberi környezet rendszerszintű értelmezése a testfelszíntől a globális szintig. 

• A személyi higiénia szempontjainak és a tisztálkodás, testápolás megfelelő 

módszereinek biológiai ismeretekre alapozott áttekintése. 

• a légszennyező anyagoknak (pl. nitrogén-oxidok, lebegő por, ózon) való hosszú távú 

kitettség egészségkárosító hatásainak felismerése. 

• A biológiai jellegű kommunális hulladékok (pl. ételmaradékok, zöldhulladékok) 

csökkentési lehetőségeinek és a kezelés fenntartható formáinak megismerése 

 

10. Genetikai örökségünk 

• Az ember öröklött és szerzett tulajdonságainak megkülönböztetése, ezek arányának és 

összefüggésének elemzése.  

• Az emberi faj sokféleségében rejlő biológiai és esztétikai értékek felismerése és 

elfogadása. 

• Az emberi egyedfejlődés genetikai programozottságának, a növekedés és fejlődés, 

valamint az öregedés folyamatának biológiai tényekre alapozott értelmezése. 

• A családtörténet biológiai alapú értelmezése, a generációk közötti átörökíthetőség 

valószínűségi jellegének felismerése. 

• A genetikai betegségek típusainak összehasonlítása esetleírások, kórtörténetek alapján. 

• A hajlam, a környezeti és életviteli hatások közötti összefüggés vizsgálata a poligénes 

genetikai betegségek esetében. 

 

11. Biológia és jövő 

• A klímamodellek által adott valószínűségi jövőképek, forgatókönyvek biológiai 

vonatkozásainak összegyűjtése, összehasonlítása. 

• A Földön kívüli életformák utáni kutatás céljainak, módszereinek, eddigi és a jövőben 

várható eredményeinek áttekintése, értelmezése. 

  



  

INFORMATIKA 

 
Az informatika vizsga részei: 

 gyakorlati 

 szóbeli 

 
A gyakorlati vizsgarészen az összpontszám 80%-a, a szóbeli vizsgarészen a az összpontszám 

20%-a szerezhető meg. 

 
A gyakorlati és szóbeli feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, 

melyek a tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. A feladatok megfelelnek a 

helyi tantervben leírt követelményeknek. 

 
Megengedett segédeszközök: vonalzó. 

 
Gyakorlati vizsga leírása 

 
A vizsga időtartama 60 perc. 

 
Feladatok összetétele 

A gyakorlati vizsga az érintett témakörökből összeállított 2-4 feladatból áll, amely több 

részfeladatot is tartalmazhat. 

 
A vizsga lebonyolítása 

A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt megkapja számítógépes hálózatba való belépéshez 

szükséges információkat és a munkakörnyezet leírását. Ezután a vizsgázó kipróbálhatja a 

szükséges szoftvereket, tájékozódhat a munkakörnyezetben. A vizsga során a rendszergazda 

mindvégig rendelkezésre áll, hogy a technikai problémákat elhárítsa, amelyeket a vizsgázó 

a felügyelő tanárnak jelez. A vizsgázó az előzetesen megismert vizsgakönyvtárba menti a 

munkáját, a feladaton megjelölt néven. A vizsga értékelésekor csak a vizsgakönyvtárba, 

megfelelő néven mentett állományokat veheti figyelembe a javító tanár. 

 
Szóbeli vizsga leírása 

 
A vizsga időtartama maximum10 perc. 

Feladatok összetétele 

A szóbeli vizsgán, a gyakorlati vizsgán nem számon kérhető témaköröket érintő legalább 10 

tétel közül kell választania a vizsgázónak. A tételhúzást követően legalább 30 perc 

felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére a tétel kidolgozására. 



  

A vizsga értékelése 

 
Az írásbeli és szóbeli vizsgarészeken elért pontszámok összege alapján az osztályzat a 

következőképpen határozható meg: 

 
0 % - 24% elégtelen 

25 % - 39 % elégséges 

40 % - 59 % közepes 

60 % - 79 % jó 

80 % - 100 % jeles 

 

Vizsgakövetelmények  

 

12. évfolyam (2 óra/hét) 

Gyakorlati vizsga 

 Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

 A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex alkalmazása 

 A problémamegoldó tevékenység tervezése 

 Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása 

számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése 

 A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, megtervezése, 

értelmezése 

 Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció megismerése 

 Önálló információszerzés 

 Információkeresésű 

 
Szóbeli vizsga 

 Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűségek 

megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenységekre 

 A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

 Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése 

 Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata 

 A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkalmazó 

lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamatban 

 Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési technikáival 

való megismerkedés 

 Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése 

 Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, 

egészségre gyakorolt hatásának megismerése 

 Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak 

feltérképezése 

 A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

 Könyvtártípusok, információs intézmények 

 Könyvtári szolgáltatások 



  

 Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

 Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 



  

DIGITÁLIS KULTÚRA 

A digitális kultúra vizsga részei: 

Nem tagozatos 

 gyakorlati (100 pont) 

 szóbeli (9-11. évfolyamon, amennyiben a vizsgázó a gyakorlati részen nem érte el a 25 %-t, de a 

12%-t igen) (50 pont) 

Tagozatos 

 gyakorlati (100 pont) 

 szóbeli (50 pont) 

A gyakorlati és szóbeli feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, melyek 

a tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. A feladatok megfelelnek a helyi tantervben 

leírt követelményeknek. 

Megengedett segédeszközök: vonalzó 

Gyakorlati vizsga leírása 

A vizsga időtartama 60 perc.  

Feladatok összetétele  

A gyakorlati vizsga az érintett témakörökből összeállított 2-4 feladatból áll, amely több 

részfeladatot is tartalmazhat. 

A vizsga lebonyolítása 

A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt megkapja számítógépes hálózatba való belépéshez 

szükséges információkat és a munkakörnyezet leírását. Ezután a vizsgázó kipróbálhatja a 

szükséges szoftvereket, tájékozódhat a munkakörnyezetben. A vizsga során a rendszergazda 

mindvégig rendelkezésre áll, hogy a technikai problémákat elhárítsa, amelyeket a vizsgázó a 

felügyelő tanárnak jelez. A vizsgázó az előzetesen megismert vizsgakönyvtárba menti a munkáját, 

a feladaton megjelölt néven. A vizsga értékelésekor csak a vizsgakönyvtárba, megfelelő néven 

mentett állományokat veheti figyelembe a javító tanár. 

Szóbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama maximum 10 perc. 

Feladatok összetétele 

Egy téma összefüggő kifejtése és egy programozással kapcsolatos feladat megoldásának 

bemutatása 

A vizsga lebonyolítása 

A vizsgázó szóbeli témaköröket érintő minimum 10 tételből, de a vizsgázók számát meghaladó, 

de maximum 20 tételből választ, majd legalább 30 perc felkészülési után önállóan ismerteti a 

tételt. 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli és szóbeli vizsgarészeken elért pontszámok összege alapján az osztályzat a 

következőképpen határozható meg:  

0 % - 24% elégtelen 

25 % - 39 % elégséges 

40 % - 59 % közepes 

60 % - 79 % jó 

80 % - 100 % jeles 



  

Vizsgakövetelmények 

7. évfolyam (1 óra/hét) 

Gyakorlati vizsga 

 A digitális eszközök használata 

 Szövegszerkesztés 

 Online kommunikáció 

 Bemutatókészítés 

 Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 Robotika 

 Az információs társadalom, e-Világ 
 

8. évfolyam (1. óra/hét) 

Gyakorlati vizsga 

 Szövegszerkesztés 

 Bemutatókészítés 

 Táblázatkezelés 

 Multimédiás elemek készítése 

 Algoritmizálás és blokkprogramozás 
 

9. évfolyam (2 óra/hét) (nem tagozatos) 

Gyakorlati vizsga 

 Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

 Információs társadalom, e-Világ 

 Mobiltechnológiai ismeretek 

 Szövegszerkesztés 

 Számítógépes grafika 

 Online kommunikáció 

 Publikálás a világhálón 

 A digitális eszközök használata 

Szóbeli vizsga 

 A témakörei megegyeznek a gyakorlati vizsga témaköreivel 
 

9. évfolyam (4 óra/hét) (tagozatos) 

Gyakorlati vizsga 

 Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

 Információs társadalom, e-Világ 

 Mobiltechnológiai ismeretek 

 Szövegszerkesztés 

 Számítógépes grafika 

 Multimédiás dokumentumok készítése 

 Online kommunikáció 

 Publikálás a világhálón 

 Táblázatkezelés 

 Adatbázis-kezelés 

 A digitális eszközök használata 

Szóbeli vizsga 

 A témakörei megegyeznek a gyakorlati vizsga témaköreivel 



  

10. évfolyam (1 óra/hét) (nem tagozatos) 

Gyakorlati vizsga 

 Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

 Multimédiás dokumentumok készítése 

 Táblázatkezelés 

 Adatbázis-kezelés 

Szóbeli vizsga 

 A témakörei megegyeznek a gyakorlati vizsga témaköreivel 
 

10. évfolyam (4 óra/hét) (tagozatos) 

Gyakorlati vizsga 

 Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

 Mobiltechnológiai ismeretek 

 Szövegszerkesztés 

 Számítógépes grafika 

 Multimédiás dokumentumok készítése 

 Publikálás a világhálón 

 Táblázatkezelés 

 Adatbázis-kezelés 

Szóbeli vizsga 

 A témakörei megegyeznek a gyakorlati vizsga témaköreivel 

 

11. évfolyam (2 óra/hét) (nem tagozatos) 

Gyakorlati vizsga 

 Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

 Információs társadalom, e-Világ 

 Mobiltechnológiai ismeretek 

 Szövegszerkesztés 

 Online kommunikáció 

 Táblázatkezelés 

 Adatbázis-kezelés 

 A digitális eszközök használata 

Szóbeli vizsga 

 A témakörei megegyeznek a gyakorlati vizsga témaköreivel 

 

11. évfolyam (4 óra/hét) (tagozatos) 

Gyakorlati vizsga 

 Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

 Információs társadalom, e-Világ 

 Mobiltechnológiai ismeretek 

 Szövegszerkesztés 

 Online kommunikáció 

 Táblázatkezelés 

 Adatbázis-kezelés 

 A digitális eszközök használata 

Szóbeli vizsga 

 A témakörei megegyeznek a gyakorlati vizsga témaköreivel 
 



  

12. évfolyam (4 óra/hét) (tagozatos) 

Gyakorlati vizsga 

 Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

 Mobiltechnológiai ismeretek 

 Szövegszerkesztés 

 Táblázatkezelés 

 Adatbázis-kezelés 

 Publikálás a világhálón 

Szóbeli vizsga 

 A témakörei megegyeznek a gyakorlati vizsga témaköreivel 

  



  

TÁRSADALOMISMERET 

 
A társadalomismeret vizsga részei 

 írásbeli 

 szóbeli 

 
Az írásbeli vizsgarészen az összpontszám 60/%-a, a szóbeli vizsgarészen az összpontszám 40 

%-a szerezhető meg. 

Az írásbeli és szóbeli feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, 

melyek a tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. A feladatok megfelelnek a 

helyi tantervben leírt követelményeknek. 

 
Az írásbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama 60 perc. 

Az írásbeli vizsga részei 

 I. rész: esszé 

 II. rész: tesztfeladatok 

 
I. rész: esszé 

A feladatlap két esszé címet tartalmaz, amelyből egyet kell kidolgozni. 

 
II. rész: tesztfeladatok 

A feladatlap 7 tesztfeladatot (fogalom meghatározás, diagramelemzés, érvelés) tartalmaz. 

A vizsga lebonyolítása 

A vizsgázó a vizsga kezdetekor egy feladatlapot kap, amely tartalmazza az I. rész és a II. rész 

feladatait is. A feladatok megoldásának sorrendjét a vizsgázó dönti el. 

 
A szóbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama maximum15 perc. 

 
A feladatok összetétele 

A szóbeli vizsgán legalább 10 – forrásokat tartalmazó - tétel közül kell választania a 

vizsgázónak. A tételhúzást követően legalább 30 perc felkészülési idő áll a vizsgázó 

rendelkezésére a tétel kidolgozására. A vizsgán használható segédeszközök még a középiskolai 

földrajz, illetve történelem atlaszok. 

 

 
Vizsgakövetelmények 

 
11. évfolyam (2 óra/hét) 

1. Egyén és közösség 

 Beilleszkedés a társadalomba. 

 A szocializáció és alapvető közegei: család, iskola, kortárscsoport, média. 

 Társadalmi együttélési szabályok. 



  

 Kulturális sokféleség. A világ vallásai. 

 Sztereotípia és előítélet. 

 Jogok és kötelességek. 

 A gyermekek jogai, diákjogok és kötelességek. 

 A társadalmi normák szabályozó szerepe. 

 
2. A társadalmi viszonyok 

 A család fogalma és funkciói. Családi szerepek. 

 Nők és férfiak a társadalomban: a két nem viszonyának változásai. 

 Az iskola társadalmi szerepe. Az iskola közösségteremtő és szocializációs funkciói. 

 Fogyasztói magatartás. 

 A helyi társadalom. Lakóhely, étkezési és öltözködési szokások. Munkaidő, szabadidő. 

 A nemzet politikai és kulturális fogalmai. A magyar nemzettudat sajátosságai. 

 A nemzetiség fogalma. Magyarországi nemzetiségek. 

 A roma népesség helyzetének sajátosságai. 

 A társadalom rétegződése életkor, nemek, műveltség, vagyoni helyzet, foglalkozás, 

településformák, etnikum szerint. 

 Demográfiai viszonyok. 

 A társadalmi egyenlőtlenség. Méltányosság és igazságosság. A hátrányos helyzet 

fogalma. A hátrányos helyzet típusai: szegénység, testi és szellemi fogyatékosság. 

 Tömegjelenségek. Tömeglélektan. A média hatása 

 
3. Jogi alapismeretek 

 Az alapvető emberi jogok. Egyéni és közösségi jogok. Állampolgári kötelességek. 

 A politika fogalma. Magánérdek és közérdek. 

 Magyarország alaptörvénye. 

 A törvényhozó hatalom rendszere. 

 A végrehajtó hatalom rendszere. 

 A köztársasági elnök szerepe. 

 Jogi alapismeretek: jogsérelem, jogorvoslat. 

 A bíráskodás rendszere Magyarországon. 

 
4. Intézményrendszer 

 Az önkormányzatiság fogalma. A helyi önkormányzatok szervezete és működése. 

 A közigazgatás rendszere. 

 A civil társadalom szervezetei. 

 Az Európai Unió kialakulása és céljai. Az Európai Unió alapintézményei. 

 
5. Ügyek intézése 

 Állampolgári dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, 

útlevél, adóazonosító, taj-kártya, jogosítvány. 

 
6. Az életmód 

 A gazdasági növekedés dilemmái. A demográfiai folyamatok ellentmondásai. 



  

 Civilizációs konfliktusok: etnikai, környezeti, vallási, gazdasági kérdések. 

 A multinacionális és nemzeti gazdaságok ellentmondásai. 

 
7. Kultúra és globalizáció 

 A globalizáció folyamata. A fogyasztói társadalom válsága. A globalizáció fenyegetése 

a nemzeti-nemzetiségi kultúrák vonatkozásában. 

 Az információs társadalom kialakulása. 

 A munka világának átalakulása. 

 A nemek közötti viszony és a család kulturális, gazdasági és társadalmi funkcióinak 

átalakulása. 

 
8. A növekedés határai 

 A fenntarthatóság elvei. A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés hatása a 

természeti környezetre. 

 A demográfiai robbanás társadalmi és gazdasági okai. 

 A népesség csökkenése és az elöregedés hazánkban és más európai országokban. 

 A környezetkímélő magatartás elterjedését ösztönző, illetve gátló tényezők. 

 

 
12. évfolyam (2 óra/hét) 

 
1. A gazdasági környezet 

 A gazdaság alapintézményei, törvényszerűségei és gazdasági szereplői. 

 A tulajdonformák. 

 A vállalkozási formák fő jellemzői. 

 
2. Az állam gazdasági szerepvállalása 

 Az állam gazdasági szerepvállalása. 

 Állami költségvetés. 

 Adó és járulékpolitika. 

 Az állam piaci és nem piaci feladatai. 

 Az újraelosztási rendszerek. 

 A fő makrogazdasági mutatók. 

 A gazdasági növekedés, stagnálás, foglalkoztatottság, munkanélküliség, infláció, külső 

és belső egyensúly. 

 Nézetek az Európai Unió gazdasági egységesedéséről. 

 Az Európai Unió fő gazdaságszervező elvei (szabad munkaerő- és tőkeáramlás, 

egységes valuta). 

 Konvergenciaprogramok. 

3. Pénzügyi ismeretek 

 A pénz kialakulása. 

 A pénz fogalma, szerepe, funkciói. 

 A nemzetközi és a hazai bankrendszer. 

 Pénzügyi tranzakciók. Hitel (kamat, futamidő, fedezet, saját erő). 



  

 A devizakölcsön problémája, megoldási lehetőségek. 

 A pénzpiac fogalma. Pénzkereslet, pénzkínálat; a pénzpiac egyensúlya. 

 Az ár-bér spirál folyamata. 

 
4. A munka világa; Fogyasztó a piac-gazdaságban 

 A munkaviszony. 

 Munkaadók és munkavállalók jogai és kötelezettségei. 

 Hazai és nemzetközi munkaerő-piaci elvárások. 

 Az adózás. 

 Felkészülés a munkaerőpiacra való kilépésre: önéletrajz, motivációs levél. 

 Az állásinterjú. 

 Fogyasztás, beruházás, megtakarítás a háztartásban. 

 A megtakarítás formái. 

 A megfontolt hitelfelvétel. 

 A fogyasztó jogai. 



  

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

 

8. évfolyam 
 

A vizsga részei 

 írásbeli 

 szóbeli 

 

Az írásbeli vizsgarészen az összpontszám (100 pont) 60 %-a (60 pont), a szóbeli vizsgarészen az 

összpontszám 40 %-a (40 pont) szerezhető meg. Az írásbeli és a szóbeli feladatok a vizsga tárgyát 

képező időszak témaköreit tartalmazzák, melyek a tantárgy legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át 

érintik. A témakörök megfelelnek a helyi tantervben leírt követelményeknek. 

 

Az írásbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama 60 perc. 

A feladatlap két esszécímet tartalmaz, amelyek közül egyet kell kidolgozni. A választott témáról 250-

300 szó (másfél-két oldal) terjedelemben kell fogalmazást írni.  

 

A szóbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama maximum15 perc.  

A szóbeli vizsgán szerezhető 40 pont a tételkifejtésre adható 35 pontból és az előadásmódra adható 5 

pontból áll össze. 

A szóbeli vizsgán legalább 10 db - forrásokat tartalmazó - tétel közül kell választania a vizsgázónak. A 

tételhúzást követően legalább 30 perc felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére, a tétel 

kidolgozására. A szóbeli vizsgán a vizsgázó ismerteti a tételhez kapcsolódó ismereteit, majd ezt az adott 

témával kapcsolatos, a vizsgáztatóval történő beszélgetés zár le. 

 

Értékelés 

Az értékelés a középszintű érettségi vizsgának megfelelően történik. 

 

 

Vizsgakövetelmények 

 

8. évfolyam (1 óra/hét) I. félév 

 

1. Család; a családi szocializáció jellemzői; a hagyományos családmodell 

 A család fogalma és társadalmi szerepe 

 A családi szerepek 

 A családi szocializáció jellemzői 

 

2. A család gazdálkodása és pénzügyei 

 Családi háztartás 

            A család bevételeinek és kiadásainak csoportosítása 

            A családok megtakarítási lehetőségei, a környezettudatos életvitel 

 A családok fogyasztási szokásai, a tudatos vásárlás 

 

3. Településünk, lakóhelyünk megismerése 

 A település, a lakóhely alapvető jellemzői 

 A település történetének sajátosságai 

 A lakóhely kulturális értékei 



  

 A településen működő intézmények és szervezetek 

 A település fejlesztésének lehetőségei 

 

4. Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségek 

 Nemzetfogalom, nemzeti identitás, nemzetállam 

 A magyar kulturális örökség és hagyományok megismerése 

 A patriotizmus és lokálpatriotizmus értelmezése, a honvédelem szerepe 

 A nemzetek, a nemzetállamok szerepe a globális világban és az Európai Unióban 

 Nemzetiségek – kisebbségek Magyarországon, kisebbségi magyarok, nemzetiségi jogok 

 

 

8. évfolyam (1 óra/hét) II. félév 

 

5. A magyar állam alapvető intézményei; az állam szerepe a gazdaságban 

 A magyar állam alapvető intézményei: köztársasági elnök, Országgyűlés, Kormány, 

            Alkotmánybíróság 

 A magyar állampolgárság feltételei, állampolgári jogok és kötelességek 

 Az igazságszolgáltatás funkciója, jellemzői és szereplői 

 Az állam szerepe a gazdaságban, az állam bevételeinek csoportosítása 

 A háztartások és az állam kapcsolatrendszere, a közteherviselés, az adózás társadalmi 

            jelentősége 

 

6. Mindennapi ügyintézés, felkészülés a felnőttkori szerepekre 

 A mindennapi ügyintézés alapvető feladatai, a legfontosabb ügytípusok, az elektronikus 

            ügyintézés 

 Foglalkozások, szakmák, hivatások, a szakmaszerkezet változásai 

 A diákmunka jogi feltételeinek, speciális jellemzőinek megismerése 

 A munkaerőpiac alapvető feltételrendszerének megismerése, az életpálya-tervezés kérdései 

 

7. A fogyasztóvédelem alapjai 

 A fogyasztói társadalom kialakulása, sajátosságai: lehetőségek és veszélyek 

 A fogyasztóvédelem fogalma, tipikus területei, a fogyasztói jogok és azok érvényesítésének 

            lehetőségei 

 A tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság, környezetvédelem kapcsolata 

 

8. A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és a szociális ellátás 

 Az oktatási rendszer legfontosabb elemei, szereplői; felépítése, feladatai 

 Az egészségügyi ellátás színterei, feladatai, szereplői 

 A szociális ellátórendszer feladatai, szerepe a társadalomban 

  



  

FILOZÓFIA 
 

A filozófia vizsga részei 

 projektmunka 

 írásbeli 

 szóbeli 

 
A projektmunkára összpontszám 50%-a, az írásbeli vizsgarészre az összpontszám 30%-a, a 

szóbeli vizsgarészre a az összpontszám 20%-a szerezhető meg. 

 
A projektmunka témáját a vizsgázó 30 nappal az írásbeli vizsga kezdete előtt megismeri, azt a 

vizsga megkezdéséig elektronikusan továbbítja a vizsgáztatónak. Az írásbeli és szóbeli 

feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, melyek a tanév 

legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. A feladatok megfelelnek a helyi 

tantervben leírt követelményeknek. 

 
Írásbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama 60 perc. 

A feladatlap két esszé címet tartalmaz, amelyből egyet kell kidolgozni. 

 
Szóbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama maximum 10 perc. 

Feladatok összetétele 

A szóbeli vizsgán legalább 10 tétel közül kell választania a vizsgázónak. A szóbeli tétel 

tartalmazza a tétel címét és néhány, a tételhez tartozó, címszót. A tételhúzást követően 

legalább 30 perc felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére a tétel kidolgozására. A 

szóbeli vizsgán a vizsgázó ismerteti a tételhez kapcsolódó ismereteit, amit az adott témával 

kapcsolatos, a vizsgáztatóval történő beszélgetés zár le. 

 

 
A vizsga értékelése 

A vizsgára adott érdemjegy megállapítása a vizsgán elért százalékos érték alapján a középszintű 

érettségin alkalmazott átváltásnak megfelelően történik. 

 
Témakörök 

 
12. évfolyam (1 óra/hét) 

A témaköröket a filozófiatörténet legfontosabb filozófusainak életművén keresztül kell 

feldolgozni. 

 A filozófia 

 Ismeretelmélet 

 A létre vonatkozó kérdések 

 Etika, erkölcsfilozófia 

 Politikai filozófia 



  

 Tudományfilozófia 

 Vallásfilozófia 

 Logika 



  

ÉNEK-ZENE 

 
7. évfolyam 

Az ének-zene vizsga három vizsgarészből áll: írásbeli, szóbeli és gyakorlati részekből.  

I. Az írásbeli feladatban egy négysoros magyar népdal betűkottáját kell átírni a menzurális 

hangjegyírás szabályainak megfelelően ötvonalas kottarendszerbe. A feladat elvégzéséhez 

csak ceruza használható!  

Időtartama max. 20 perc.  

Kapható pontszám 30 pont. 

 

II. A szóbeli vizsgán tíz tételből kell egyet húznia a vizsgázónak, melyekből kettő a 

népdalelemzés, nyolc pedig a különböző zenetörténeti korok témaköreit és a legismertebb 

zeneszerzők művészetét ölelik fel.  

Felelési idő maximum 10 perc.  

Kapható pontszám 40 pont.  

 

III. A gyakorlati részben a vizsgázónak a tanult dalokból egy maga által összeállított 

(legalább 10 népdalból vagy műdalból álló) listából a vizsgabizottság választása alapján 

egy éneket el kell énekelnie.  

Az értékelés szempontjai: stílszerű előadásmód, dallami és ritmusbeli pontosság. Kapható 

pontszám 30 pont.  

 

Az ének-zene tantárgy összpontszáma: 100 pont 

 

A szóbeli vizsga tételei  

I. A régi stílusú népdalok jellemzői  

„Megrakják a tüzet…” című népdal elemzése  

 

II. A középkor zenéje  

A Gregorián énekek és a trubadúr zene jellemzői  

 

III. A reneszánsz korának zenéje  

‒ Tinódi Lantos Sebestyén 

‒ Bakfark Bálint  

‒ Giovanni Pierluigi da Palestrina  

‒ Orlando di Lasso  

 

8. évfolyam 

 

Az ének-zene vizsga három vizsgarészből áll: írásbeli, szóbeli és gyakorlati részekből.  

 

I. Az írásbeli feladatban egy négysoros magyar népdal betűkottáját kell átírni a menzurális 

hangjegyírás szabályainak megfelelően ötvonalas kottarendszerbe. A feladat elvégzéséhez 

csak ceruza használható!  

Időtartama max. 20 perc.  

Kapható pontszám 30 pont. 

II. A szóbeli vizsgán tíz tételből kell egyet húznia a vizsgázónak, melyekből kettő a 

népdalelemzés, nyolc pedig a különböző zenetörténeti korok témaköreit és a legismertebb 

zeneszerzők művészetét ölelik fel.  



  

Felelési idő maximum 10 perc.  

Kapható pontszám 40 pont.  

 

III. A gyakorlati részben a vizsgázónak a tanult dalokból egy maga által összeállított 

(legalább 10 népdalból vagy műdalból álló) listából a vizsgabizottság választása alapján 

egy éneket el kell énekelnie.  

Az értékelés szempontjai: stílszerű előadásmód, dallami és ritmusbeli pontosság. Kapható 

pontszám 30 pont.  

 

Az ének-zene tantárgy összpontszáma: 100 pont 

 

A szóbeli vizsga tételei  

I. A régi stílusú népdalok jellemzői  

„Megrakják a tüzet…” című népdal elemzése  

 

II. Az új stílusú népdalok jellemzői  

„Letörött a kutam gémje…” című népdal elemzése  

 

III. A középkor zenéje  

A Gregorián énekek és a trubadúr zene jellemzői  

 

IV. A reneszánsz korának zenéje  

‒ Tinódi Lantos Sebestyén 

‒ Bakfark Bálint  

‒ Giovanni Pierluigi da Palestrina  

‒ Orlando di Lasso  

 

V. A barokk korának zenéje  

‒ Johann Sebastian Bach  

‒ G. F. Händel  

‒ Antonio Vivaldi  

 

VI. A bécsi klasszicizmus zenéje  

‒ Franz Joseph Haydn 

‒ Wolfgang Amadeus Mozart  

‒ Ludwig van Beethoven  

 

9. évfolyam 

 

Az ének-zene vizsga három vizsgarészből áll: írásbeli, szóbeli és gyakorlati részekből.  

 

I. Az írásbeli feladatban egy négysoros magyar népdal betűkottáját kell átírni a menzurális 

hangjegyírás szabályainak megfelelően ötvonalas kottarendszerbe. A feladat elvégzéséhez 

csak ceruza használható!  

Időtartama max. 20 perc.  

Kapható pontszám 30 pont. 

 



  

II. A szóbeli vizsgán tíz tételből kell egyet húznia a vizsgázónak, melyekből kettő a 

népdalelemzés, nyolc pedig a különböző zenetörténeti korok témaköreit és a legismertebb 

zeneszerzők művészetét ölelik fel.  

Felelési idő maximum 10 perc.  

Kapható pontszám 40 pont.  

 

III. A gyakorlati részben a vizsgázónak a tanult dalokból egy maga által összeállított 

(legalább 10 népdalból vagy műdalból álló) listából a vizsgabizottság választása alapján 

egy éneket el kell énekelnie.  

Az értékelés szempontjai: stílszerű előadásmód, dallami és ritmusbeli pontosság. Kapható 

pontszám 30 pont.  

 

Az ének-zene tantárgy összpontszáma: 100 pont 

 

A szóbeli vizsga tételei (6 osztályos) 

I. A régi stílusú népdalok jellemzői  

„Béreslegény…” című népdal elemzése  

 

II. Az új stílusú népdalok jellemzői  

„Letörött a kutam gémje…” című népdal elemzése  

 

III. A középkor zenéje  

A Gregorián énekek és a trubadúr zene jellemzői  

 

IV. A reneszánsz korának zenéje  

‒ Tinódi Lantos Sebestyén 

‒ Bakfark Bálint  

‒ Giovanni Pierluigi da Palestrina  

‒ Orlando di Lasso  

 

V. A barokk korának zenéje  

‒ Johann Sebastian Bach  

‒ G. F. Händel  

‒ Antonio Vivaldi  

 

VI. A bécsi klasszicizmus zenéje  

‒ Franz Joseph Haydn 

‒ Wolfgang Amadeus Mozart  

‒ Ludwig van Beethoven  

 

VII. A verbunkos zene jellemzői  

Erkel Ferenc és a magyar nemzeti opera  

 

VIII. A romantika zenéje  

‒ Liszt Ferenc  

‒ Giuseppe Verdi 

‒ Richard Wagner 

‒ Mogyeszt Muszorgszkij  

Sima:6 témakör 



  

A szóbeli vizsga tételei (4 osztályos) 

I. A régi stílusú népdalok jellemzői  

„Béreslegény…” című népdal elemzése  

 

II. Az új stílusú népdalok jellemzői  

„Letörött a kutam gémje…” című népdal elemzése  

 

III. A középkor zenéje  

A Gregorián énekek és a trubadúr zene jellemzői  

 

IV. A reneszánsz korának zenéje  

a. Tinódi Lantos Sebestyén 

b. Bakfark Bálint  

c. Giovanni Pierluigi da Palestrina  

d. Orlando di Lasso  

 

V. A barokk korának zenéje  

a. Johann Sebastian Bach  

b. G. F. Händel  

c. Antonio Vivaldi  

 

VI. A bécsi klasszicizmus zenéje  

a. Franz Joseph Haydn 

b. Wolfgang Amadeus Mozart  

c. Ludwig van Beethoven  

 

10. évfolyam 

 

Az ének-zene vizsga három vizsgarészből áll: írásbeli, szóbeli és gyakorlati részekből.  

 

I. Az írásbeli feladatban egy négysoros magyar népdal betűkottáját kell átírni a menzurális 

hangjegyírás szabályainak megfelelően ötvonalas kottarendszerbe. A feladat elvégzéséhez 

csak ceruza használható!  

Időtartama max. 20 perc.  

Kapható pontszám 30 pont. 

 

II. A szóbeli vizsgán tíz tételből kell egyet húznia a vizsgázónak, melyekből kettő a 

népdalelemzés, nyolc pedig a különböző zenetörténeti korok témaköreit és a legismertebb 

zeneszerzők művészetét ölelik fel.  

Felelési idő maximum 10 perc.  

Kapható pontszám 40 pont.  

 

III. A gyakorlati részben a vizsgázónak a tanult dalokból egy maga által összeállított 

(legalább 10 népdalból vagy műdalból álló) listából a vizsgabizottság választása alapján 

egy éneket el kell énekelnie.  

Az értékelés szempontjai: stílszerű előadásmód, dallami és ritmusbeli pontosság. Kapható 

pontszám 30 pont.  

 

Az ének-zene tantárgy összpontszáma: 100 pont 



  

A szóbeli vizsga tételei  

I. A régi stílusú népdalok jellemzői  

„Béreslegény…” című népdal elemzése  

 

II. Az új stílusú népdalok jellemzői  

„Letörött a kutam gémje…” című népdal elemzése  

 

III. A középkor zenéje  

A Gregorián énekek és a trubadúr zene jellemzői  

 

IV. A reneszánsz korának zenéje  

a. Tinódi Lantos Sebestyén 

b. Bakfark Bálint  

c. Giovanni Pierluigi da Palestrina  

d. Orlando di Lasso  

 

V. A barokk korának zenéje  

a. Johann Sebastian Bach  

b. G. F. Händel  

c. Antonio Vivaldi  

 

VI. A bécsi klasszicizmus zenéje  

a. Franz Joseph Haydn 

b. Wolfgang Amadeus Mozart  

c. Ludwig van Beethoven  

 

VII. A verbunkos zene jellemzői  

Erkel Ferenc és a magyar nemzeti opera  

 

VIII. A romantika zenéje  

a. Liszt Ferenc  

b. Giuseppe Verdi 

c. Richard Wagner 

d. Mogyeszt Muszorgszkij  

 

IX. Az impresszionista zene és a jazz  

a. Claude Debussy  

b. Maurice Ravel  

c. George Gershwin  

 

X. A 20. század és napjaink zenéje  

a. Kodály Zoltán 

b. Bartók Béla 

 

 



  

VIZUÁLIS KULTÚRA 

 
7. évfolyam 
Vizsgafeladatok:   
1. Készíts egy házi dolgozatot a műalkotások megismerésének legfontosabb szempontjai és a 

műelemzés módszerei alapján! 

a. Személyes benyomás. 

b. A műalkotás adatai. 

c. A téma. 

d. Az ábrázolás módja. 

e. A kompozíció. 

f. Jellegzetes színhasználat. 

g. Egyéni stílus. 

h. Összehasonlítás. 

i. Összefoglalás. 

A a dolgozat terjedelme egy-három gépelt oldal legyen, kérjük hozzá kiegészítve az elemzett 

műalkotás képét.  

A témát a szaktanár adja meg. 

10 pont 

 

2. Rajzolj magadról egy rajzfilmfigurát ceruzával vonalasan! Készüljön a figuráról elöl- és 

oldalnézet ugyanolyan méretben! 

5 pont 

 

3. Rajzolj kétiránypontos perspektívában egy utcarészletet! A képen szerepeljen: négy háztömb 

ablak és ajtó nélkül, járda, úttest, öt villanyoszlop! 

5 pont 

 

Összesen: 20 pont 

 

8. évfolyam 
Vizsgafeladatok:   

1. Készíts egy házi dolgozatot a műalkotások megismerésének legfontosabb szempontjai és a 

műelemzés módszerei alapján! 

a. Személyes benyomás. 

b. A műalkotás adatai. 

c. A téma. 

d. Az ábrázolás módja. 

e. A kompozíció. 

f. Jellegzetes színhasználat. 

g. Egyéni stílus. 

h. Összehasonlítás. 

i. Összefoglalás. 

      A dolgozat terjedelme egy-három gépelt oldal legyen, kérjük hozzá kiegészítve az 

       elemzett műalkotás képét.  

      A témát a szaktanár adja meg. 

10 pont 

 



  

2. Készíts el egy illusztrációt! A kötelező olvasmányaidból válaszd ki egy alkotás egy részét, és 

ezt képileg hozd létre vázlatfüzet méretében, színesen! 

5 pont 

 

 

3. Rajzolj axonometrikus várat! A várnak legyen: várfala, négy tornya ablak és ajtó nélkül! 

      5 pont 

Összesen: 20 pont 

 

9. évfolyam 
Tankönyv: Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa 1. 

 

Vizsgafeladatok:   
1. Készíts egy házi dolgozatot a fent megnevezett tankönyvben található „Műalkotások értelmezése” 

című rész alapján! 

A dolgozat terjedelme egy-három gépelt oldal legyen, kérjük hozzá kiegészítve az elemzett műalkotás 

képét.  

A témát a szaktanár adja meg. 

10 pont 

 

2. Készíts fekete-fehér non-figuratív tetoválást tenyérnyi méretben! 

5 pont 

 

3. Hozzál létre színes ceruzával egy szürreális világot!  

Szerepeljen a képen három állatfaj úgy, hogy az egyiknek kicsinye is legyen! 

Háttér: mozgás közben legyenek az állatok, és illeszkedjenek bele a háttérbe! 

Árnyékok és fények legyenek a képen! 

15 pont 

 Összesen: 30 pont 

 

10. évfolyam 
Vizsgafeladatok:   

1. Készíts egy házi dolgozatot a műalkotások megismerésének legfontosabb szempontjai és a 

műelemzés módszerei alapján 

a. Személyes benyomás. 

b. A műalkotás adatai. 

c. A téma. 

d. Az ábrázolás módja. 

e. A kompozíció. 

f. Jellegzetes színhasználat. 

g. Egyéni stílus. 

h. Összehasonlítás. 

i. Összefoglalás. 

     A dolgozat trjedelme egy-három gépelt oldal legyen, kérjük hozzá kiegészítve az 

     elemzett műalkotás képét. 

     A témát a szaktanár adja meg. 

     10 pont 

 

 

 



  

2. Rajzolj magadról egy karikatúrát ceruzával vonalasan! 

5 pont 

 

3. Tervezz magadnak egy saját Ex-librist fekete-fehér technikával! 

      5 pont 

 

Összesen: 20 pont 



  

DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ 
7. évfolyam 

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 

Az írásbeli vizsgán elérhető pontszám 60 pont. 

A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 40 pont. 

 

Írásbeli vizsga 

Írj 250-300 szó terjedelemben egy fogalmazást arról, hogy miért tetszett vagy nem tetszett a következő 

öt alkotás közül az általad szabadon választott egy mű! 

Választható művek: 

- Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása 

- Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

- Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

- Móricz Zsigmond: Hét krajcár 

- Jules Verne: Kétévi vakáció 

 

Szóbeli vizsga 

Válaszolj a vizsgáztató tanár által feltett kérdésekre, melyek az írásbeli vizsgához választott 

fogalmazásoddal, azaz az általad kiválasztott művel kapcsolatosak! 

 

A vizsgára adott érdemjegy megállapítása a vizsgán elért százalékos érték alapján a középszintű 

érettségin alkalmazott átváltásnak megfelelően történik. 

 

  



  

DRÁMA ÉS TÁNC 
12. évfolyam 

A vizsga szóbeli, a tanuló 10 tételből választ, azaz húz a vizsgabizottság előtt. 

Elérhető pontszám 100 pont. 

Tételek: 

1. Ókori görög dráma és színház   

Szophoklész: Antigoné 

2. A reneszánsz korának drámája, és a Globe színház jellemzői 

Shakespeare: Rómeó és Júlia 

3. A barokk dráma és színház  

Lope de Vega: A kertész kutyája 

4. A klasszicista dráma és színház  

Moliére: Tartuffe 

5. A magyar színjátszás 

Katona József: Bánk bán 

6. A realizmus korának drámája: a drámaiatlan dráma 

Csehov: Sirály 

7. A realizmus korának drámája: az analitikus dráma 

Ibsen: A vadkacsa 

8. A 20. század drámai törekvései: az abszurd dráma 

Beckett: Godot-ra várva 

9. A 20. század színházi törekvései: az epikus színház 

a dialektikus színház 

10. A groteszk 

Örkény István: Tóték 

 

A vizsgára adott érdemjegy megállapítása a vizsgán elért százalékos érték alapján a középszintű 

érettségin alkalmazott átváltásnak megfelelően történik. 

  



  

TESTNEVELÉS 

 
Időtartama: 90 perc 

Elérhető pontszám: 100 pont  

Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van! 

Értékelés-osztályzás: 

 

80-100% Jeles (5) 

60-79% Jó (4) 

40-59% Közepes (3) 

25-39% Elégséges (2) 

0-24% Elégtelen (1) 

 
2020-as NAT gimnázium 7-12. évfolyamára 
 

7. évfolyam (5óra/hét) 

Atlétika (30 pont):  

- magasugrás átlépő technikával 

- Cooper teszt 

- 60 méter síkfutás 

- kislabdahajítás 

Labdarúgás (15 pont): 

- labdaátadások 

- labdavezetések  

- kapuralövések csüddel 

Kézilabda (15 pont): 

- labdaátadások 

- labdaátadások 

- kitámasztásos kapuralövés 

Röplabda (15 pont):  

- Kosár- és alkarérintés 

- Alsónyitás  

Torna (25 pont): 

- talajtorna elemek bemutatása (gurulóátfordulások, fejállás, kézállás, mérlegállás. gyertya) 

- Keresztbe állított ugrószekrényen guggoló átugrás 

- kötélmászás lábkulcsolással 

- fiúknak - magas gyűrűn: alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre zsugorlefüggésbe 

- lányoknak – gerenda: érintőlépés, hintalépés, mérlegállás, forgások, guggolások 

 

 

 



  

8. évfolyam(5óra/hét) 

 

Atlétika (30 pont):  

- magasugrás átlépő technikával 

- Cooper teszt 

- 400 méter síkfutás 

- távolugrás 

Kosárlabda (15 pont): 

- fektetett dobás ügyesebbik oldalon 

- labdaátadások 

- labdavezetések (megindulás, megállás, sarkazás) 

Kézilabda (15 pont): 

- labdaátadások 

- kitámasztásos kapuralövés 

Röplabda (15 pont):  

- kosár- és alkarérintés 

- felsőnyitás  

Torna (25 pont): 

- talajtorna elemek bemutatása (gurulóátfordulások, fejállás, kézállás, mérlegállás. gyertya) 

- hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

- fiúknak – Magas gyűrűn: alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre zsugorlefüggésbe; 

zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; homorított leugrás hátra, lendületből 

- lányoknak - Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

 

 

9. évfolyam(5óra/hét) 

 

Atlétika (30 pont):  

- magasugrás átlépő technikával 

- Cooper teszt 

- térdelőrajt bemutatása 

- távolugrás 

Kosárlabda (15 pont): 

- fektetett dobás ügyesebbik oldalon 

- labdaátadások 

- labdavezetések (megindulás, megállás, sarkazás) 

Kézilabda (15 pont): 

- labdaátadások 

- kitámasztásos kapuralövés 

Röplabda (15 pont):  

- Kosár- és alkarérintés 

- Alsónyitás  

Torna (25 pont): 

- talajtorna elemek bemutatása (gurulóátfordulások, fejenállás, kézállás, mérlegállás. gyertya) 

- szekrényugrás – guggolóátugrás (keresztbe állított szekrényen) 



  

- fiúknak – kötélmászás lábkulcsolással 

- lányoknak - gerenda (érintőlépés, hintalépés, mérlegállás, forgások, guggolások) 

 

10. évfolyam(5óra/hét) 

 

Atlétika (30 pont):  

- magasugrás „flopp” technikával 

- Cooper teszt 

- 100 méter síkfutás 

- kislabdadobás 

Kosárlabda (15 pont): 

- páros lefutás, fektetett dobás mindkét kézzel 

- labdavezetések (megindulás, megállás, sarkazás, labdaátadás) 

Kézilabda (15 pont): 

- kapott labda után kitámasztásos kapuralövés 

- labdavezetésből felugrásos kapuralövés 

Röplabda (15 pont):  

- Kosár- és alkarérintés 

- felső nyitás 

- Sáncolás technikája 

Torna (25 pont): 

- talajtorna elemek bemutatása (gurulóátfordulás oldalt, repülő gurulóátfordulás, fejenállás, 

kézállás) 

- szekrényugrás – guggolóátugrás, lebegőtámasszal (keresztbe állított szekrényen) 

- fiúknak – kötélmászás lábkulcsolással időre 

- lányoknak - gerenda (érintőlépés, hintalépés, mérlegállás, forgások, guggolások, szökdelések, 

„sasszé”) 

 

11. évfolyam(5óra/hét) 

 

Atlétika (30 pont):  

- magasugrás „flopp” technikával 

- Cooper teszt 

- 100 méter síkfutás 

- súlylökés 

Kosárlabda (15 pont): 

- labdavezetés kétütemű megállás, labdaátadás, visszakapás, fektetett dobás 

Kézilabda (15 pont): 

- indulócsel mindkét oldalra 

- kapott labdából felugrásos kapuralövés 

Röplabda (15 pont):  

- Feladások minden irányba 

- felső nyitás 

- Sáncolás technikája 

Torna (25 pont): 

- Összefüggő talajtorna gyakorlat bemutatása (minimum 5 tanult elemből) 



  

- szekrényugrás –guggolóátugrás, lebegőtámasszal (a fiúknak hosszába, lányoknak keresztbe 

állított szekrényen) 

- fiúknak – kötélmászás függeszkedve 

- lányoknak - gerenda gyakorlat bemutatása a tanult elemekből 

 

12. évfolyam(5óra/hét) 

 

Atlétika (30 pont):  

- magasugrás „flopp” technikával 

- Cooper teszt 

- 100 méter síkfutás 

- váltófutás 

Kosárlabda (15 pont): 

- labdavezetés kétütemű megállás, labdaátadás, visszakapás, fektetett dobás 

- büntetődobás 

Kézilabda (15 pont): 

- indulócsel mindkét oldalra 

- kapott labdából felugrásos kapuralövés 

Röplabda (15 pont):  

- Feladások minden irányba 

- felső nyitással játékindítás, feladás, játék 

- Sáncolás technikája 

Torna (25 pont): 

- Összefüggő talajtorna gyakorlat bemutatása átvezető elemekkel (minimum 6 tanult elemből) 

- szekrényugrás –terpeszátugrás, lebegőtámasszal a fiúknak hosszába, lányoknak 

guggolóátugrás keresztbe állított szekrényen 

- fiúknak – kötélmászás függeszkedve időre 

- lányoknak - gerenda gyakorlat bemutatása a tanult elemekből 

  



  

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 

A technika és tervezés vizsga részei:  

 szóbeli  

Szóbeli vizsga leírása  
A vizsga időtartama maximum10 perc.  

Feladatok összetétele  
A szóbeli vizsgán a témaköröket érintő legalább 10 tétel közül kell választania a vizsgázónak. A tételhúzást 

követően legalább 30 perc felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére a tétel kidolgozására.  

A vizsga értékelése  

A szóbeli vizsgán elért pontszámok alapján az osztályzat a következőképpen határozható meg: 

0 %  -  24%  elégtelen  

25 %  -  39 %  elégséges  

40 %  -  59 %  közepes  

60 %  -  79 %  jó  

80 %  -  100 %  jeles  

Vizsgakövetelmények 

7. évfolyam  

Szóbeli vizsga 

 A települések közműellátása, a legfontosabb közművek, közszolgáltatások 

 A háztartás elektromos rendszere 

 Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet 

 Az egészséges település 

 Közlekedés, közlekedési rendszerek 

 


