
10. ÉVFOLYAM 

 

Társadalomismeret követelmények: 

1. Hunyadi Mátyás uralkodása 

2. Az életmód forradalma 20. században (ipari forradalom Anglia) 

3. Emberi és polgári jogok kialakulása (Francia forradalom) 

4. Mária Terézia és II. József uralkodása 

5. Az 1848/49-es forradalom 

6. Kulcsszereplők a dualizmus korából 

 

A fenti tételeket kell kidolgozni egy füzetbe és bemutatni, és a vizsgán szóban 2 db tételből 

felelni. Feladatlap megírása a fenti tételekből. 

 

 

Testnevelés követelmények: 

Lányok: 

Helyből távolugrás min. 140cm 

Ütemezett fekvőtámasz min.7db 

Ütemezett hasizom min.17db 

Törzsemelés min.23cm 

Ingafutás 20 méteres távon min.25 hossz 

 

Fiúk: 

Helyből távolugrás min. 180cm 

Ütemezett fekvőtámasz min.14db 

Ütemezett hasizom min.24db 

Törzsemelés min.23cm 

Ingafutás 20 méteres távon min.40 hossz 

 

 

Eladó szakmai követelmények/tételek: 

 

Ruházat: kiadott ruházati tételek 1-5 ig szúrópróba szerint, a begyakorolt feladatlapok 

alapján fogom kérdezni. (szőnyeg, függöny ágytextíliák töltetanyagok) 

 

Áruforgalom: Kunvári/Rozsonics: Kereskedelmi ismeretek a modulrendszerű képzéshez 73-

99. oldalig 

Beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározásának szempontjai, szállítók 

kiválasztásának szempontjai, Készletezés, raktározás FIFO, LIFO, áruvédelem) 

 

Műszaki cikkek: A tételek (füzetbe lediktált) alapján (1-10) bármelyik kettőt elmondhatja, 

vagy leírhatja a vizsgahéten tartandó tanórán minimum 20 mondatban (története, feltalálói, 

fejlődése). 

 

Eladástan: vevőtípusok, eladási szituációk, amelyek negatívan érték az elmúlt időszakban 

 

 

Szakmai idegen nyelv – Angol nyelv követelmények: 

1. How are you? 

I am fine. 



2. Who are you? 

I am ….. 

3. Where are you? 

I am in the school. 

4. Who is he? 

He is …... 

5. Where are we?  

We are in the classroom. 

6. Where are the pens? 

The pens are on the table. 

7. Are we writing with the pens? 

No, we aren’t writing with the pens. 

8. What are you doing? 

I am learning English. 

9. Where are you learning? 

I am learning in the school. 

10. Are you drinking energy drink? 

No, I am not drinking energy drink. 

11. Do you drink energy drink? 

Yes, I drink energy drink. 

12. What kind of energy drink do you drink? 

I drink Hell energy drink. 

13. Is energy drink good for you? 

No energy drink isn’t good for me. 

14. Can you buy energy drink at the Tesco? 

Yes, I can buy energy drink at the Tesco. 

15. Am I eating lunch? 

No, you aren’t eating lunch. 

16. Do you eat lunch in the school? 

No I don’t eat lunch in the school. 

17. What do you eat in the morning? 

I eat a sandwich in the morning. 

18. Do you drink coffee with your breakfast? 

Yes, I drink coffee with my breakfast. 

19. Do you smoke before breakfast? 

No, I don’t smoke before breakfast. 

20. Does your friend smoke? 

Yes, my friend smokes. 

21. Where does he/she buy his/her cigarette? 

She buys her cigarette at the Tobacco shop. 

22. Can you buy cigarette in the school? (buy - vásárolni) 

No, I can’t buy cigarette in the school. 

23. Where are you friends? 

My friends are here with me. 

24. Are we next to a shopping center? 

No, we aren’t next to a shopping center. 

25. Is Köki Terminal next to the school? 



No, Köki Terminal isn’t next to the school. 

26. What is Köki Terminal ?  

Köki Terminal is a shopping mall, a train station and a bus station. 

27. Are your friends chatting with you? 

No, my friends aren’t chatting with me. 

28. Do you chat with your friends during English lesson? 

No, I don’t chat with my friends during English lesson. 

29. Does your teacher chat on her phone during English lesson? 

No, my teacher doesn’t chat on her phone during English lesson. 

30. Have you a phone? 

Yes, I have a phone. 

31. What kind of phone have you? 

I have a Huawei. 

32. Is Samsung a good phone? 

Yes, Samsung is a good phone. 

33. Is a Samsung better than an iPhone? 

No, a Samsung isn’t better than an iPhone. 

34. Would you like a new phone? 

Yes, I would like a new phone. 

35. Would you buy a new phone for 3 hundred thousand HUF (300 000 Ft) 

No, I wouldn’t buy a new phone for three hundred thousand forint. 

36. Can you buy phones at Zara? 

No, you can’t buy phones at Zara. 

37. What can you buy at Deichmann? 

I can buy shoes at Deichmann. 

38. Are your shoes from Deichmann? 

No, my shoes aren’t from Deichmann. 

39. Do you buy your clothes at Zara? 

No, I don’t buy my clothes at Zara. 

40. Are clothes cheap (olcsó) at Zara? 

No, clothes aren’t cheap at Zara. 

 
 

Szakács szakmai követelmények 

Pethő Gyula Ételkészítési ismeretek tankönyv 1. kötet 1-413. oldal (facebook/okos kukta 

csoport) 

 

Szakmai idegen nyelv – Angol nyelv 

1.  Folyamatos jelen idő (I am cooking now. Are you peeling the potato now? She is not 

frying the meat at the moment. stb…) 

2. Zöldség és gyümölcs nevek 

3. Megszámlálhatóság (a, an, some, any, much, many) 

4. Shops (pl.: Where can you buy meat?) 

5. Time-What is the time? 



6. Konyhai eszközök és a nokedli készítése 

7. Bemutatkozás és a párolt rizs készítése 

 

Festő, mázoló, tapétázó szakmai követelmények 

A meszelés, a felületvizsgálat, az impregnálás szakmai fogásainak elsajátítása 

Tűzvédelem, munka- és egészségvédelem 

 

Burkoló szakmai követelmények 

Eszközök használata 

Alapanyagok megismerése 

Tűzvédelem, munka- és egészségvédelem 

 


