
9/A. osztály 

 

Rajz és vizuális kultúra követelmények 

- Eszközhasználat: körző, derékszögű vonalzó, grafitceruza, tempera, akvarell, olló, 

ragasztó 

- Geometrikus forma megjelenítése szerkesztéssel vagy szabadkézi rajzzal 

- Az Őskor művészete: őskori motívumok (rajzok, festmények, szobrok) 

- Mezopotámia művészete: Mezopotámia jellegzetes tárgyai 

- Egyiptom művészete: az ókori Egyiptom építészete, szobrászata, festészete 

 

Testnevelés követelmények 

- Sor- és váltóversenyek: rajtgyakorlatok betett tárgyak elérésével, szökdelések talajon 

akadályok felett 

- Kitartó futás (10 perc) 

- Talajtorna: hintalépés, mérlegállás 

- Súlylökés medicinlabdával 

 

Természetismeret követelmények 

• Magyarország vaktérképén bejelölni a következőket: 

1. Világtájak (észak, kelet, dél, nyugat) 

2. Határoló országok és fővárosok 

3. Főbb folyók és tavak 

4. Városok: Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged 

5. Tájak: Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Kisalföld, Mecsek, 

Mezőföld, Nagykunság, Nyírség 

• Földgömb modelljén bejelölni a következőket: 

1. Fő szélességi körök (egyenlítő, sarkkörök, térítők) 

2. Éghajlati övek 

• Jellemezni hazánk éghajlatát (és leírni, hogy milyen hatások érik keletről, délről, 

nyugatról) 

 

Szakács szakmai követelmények 

Pethő Gyula Ételkészítési ismeretek tankönyv 1. kötetéből az alábbi fejezetek (facebook/okos 

kukta csoport): 

Szakácsokkal szemben támasztott követelmények 

Balesetvédelem és tűzvédelem 

Konyhai és személyes higiénia 

Konyha helyiségei, berendezésük és eszközeik 

Konyhatípusok 

Élelmiszerek eredete, csoportjaik (növényi, állati, ásványi eredetű alapanyagok) 

Élelmiszerek előkészítése fajtánként, előkészítő helyiségek típusai 

Levesek csoportosítása, alapeljárások 

Főzelékek fajtái, sűrítési eljárások 

Köretek csoportosítása 

 



Angol nyelv követelmények 

1. Bemutatkozás: Name, nationality, How are you? 

2. Fontosabb előljárók: in, on, under, next to, between, among, over, under, opposite 

3. Melléknevek a létigével. ( I am tall. Is she short? We are not strong. stb…) 

4. Folyamatos jelen idő-fontosabb igékkel. ( I am driving now. Are you playing now? She is 

not talking at the moment. stb…) 

5. Testrészek 

6. Numbers – számok 1-100 

7. There is/There are… T.sz. 

8. Birtokos névmások – my, your, his, her……. 

9. Családtagok, ’s, have/has got 

 

 

9/E. osztály 

 

Angol nyelv követelmények 

1. Bemutatkozás: Name, nationality, How are you? 

2. Fontosabb előljárók: in, on, under, next to, between, among, over, under, opposite 

3. Melléknevek a létigével. ( I am tall. Is she short? We are not strong. stb…) 

4. Folyamatos jelen idő-fontosabb igékkel. ( I am driving now. Are you playing now? She 

is not talking at the moment. stb…) 

5. Testrészek 

6. Numbers – számok 1-100 

7. Jobs – foglalkozások 

 

Természetismeret követelmények 

• Magyarország vaktérképén bejelölni a következőket: 

6. Világtájak (észak, kelet, dél, nyugat) 

7. Határoló országok és fővárosok 

8. Főbb folyók és tavak 

9. Városok: Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged 

10. Tájak: Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Kisalföld, Mecsek, 

Mezőföld, Nagykunság, Nyírség 

• Földgömb modelljén bejelölni a következőket: 

3. Fő szélességi körök (egyenlítő, sarkkörök, térítők) 

4. Éghajlati övek 

• Jellemezni hazánk éghajlatát (és leírni, hogy milyen hatások érik keletről, délről, 

nyugatról) 

 

9/B. osztály 

 

Angol nyelv követelmények 

1. Bemutatkozás: Name, nationality, How are you? 

2. Fontosabb előljárók: in, on, under, next to, between, among, over, under, opposite 

3. Melléknevek a létigével. ( I am tall. Is she short? We are not strong. stb…) 

4. Folyamatos jelen idő-fontosabb igékkel. ( I am driving now. Are you playing now? She 

is not talking at the moment. stb…) 



5. Testrészek 

6. Numbers – számok 1-100 

7. Jobs – foglalkozások 

 

Eladó szakmai követelmények 

Füzetet vezetni. (A tábláról a vázlatokat leírni és értelmezni, saját jegyzetet készíteni) 

Hiányzás esetén: bepótolni a hiányokat a füzetbe. 

Gyűjtési feladatokat megcsinálni. Már volt feladat: 

Pl: Alkoholos üdítők gyűjtése 

Energia italok gyűjtése 

Ásványvizek gyűjtése 

Egzotikus gyümölcsök gyűjtése 

Üdítő italok gyűjtése 

Mirelitek fogalma, gyűjtése:  Kész-Félkész termékek 

A kereskedelmi tevékenység  szerepe jellemzése. 

Az áruforgalmi folyamat elemei: 

A bolti beszerzések menete, áruk mennyiségének meghatározása. 

Leltározás. Hányféle leltározási módszert ismersz? Mi az a készletgazdálkodás 

Az áruk raktári elhelyezésének szabályai. 

Mi lehet a leltárhiány oka? 

Mi lehet a leltártöbblet oka? 

Lopás módjai. A Lopás miatti eljárási alapelvek. 

Árumozgató eszközök ismerete, felsorolása, ismertetése (nagy és kis raktár esetén) 

FIFO jelentése. Hogyan valósíthatjuk meg a raktárban vagy az eladótérben? 

 

Szakács szakmai követelmények 

Pethő Gyula Ételkészítési ismeretek tankönyv 1. kötetéből az alábbi fejezetek (facebook/okos 

kukta csoport): 

Szakácsokkal szemben támasztott követelmények 

Balesetvédelem és tűzvédelem 

Konyhai és személyes higiénia 

Konyha helyiségei, berendezésük és eszközeik 

Konyhatípusok 

Élelmiszerek eredete, csoportjaik (növényi, állati, ásványi eredetű alapanyagok) 

Élelmiszerek előkészítése fajtánként, előkészítő helyiségek típusai 

Levesek csoportosítása, alapeljárások 

Főzelékek fajtái, sűrítési eljárások 

Köretek csoportosítása 

 

Festő, mázoló, tapétázó szakmai követelmények 

Bevezetés a szakmába 

A szakmai alapfogások elsajátítása 

Tűzvédelem, munka- és egészségvédelem 

 

Burkoló szakmai követelmények 

Szerszámok ismerete 

Tűzvédelem, munka- és egészségvédelem 

 



ELADÓ 9. ÉVFOLYAM 

 

Társadalomismeret követelmények: 

3 db házi dolgozat megírása: 

1. Az ókori görög hitvilág (istenek, vallás) 

2. A kereszténység kialakulása (Jézus tanítása, Biblia) 

3. I. Szent István uralkodása – a magyar államalapítás) 

A dolgozatokat kézzel kell megírni, és a terjedelmük 1,5-2 oldal hosszúnak kell lennie. 

Feladatlap a fenti tételekből írásban, a kijelölt vizsganapon. Ezek együttesen adják a félévi 

jegyet. 

 

Természetismeret követelmények 

• Magyarország vaktérképén bejelölni a következőket: 

11. Világtájak (észak, kelet, dél, nyugat) 

12. Határoló országok és fővárosok 

13. Főbb folyók és tavak 

14. Városok: Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged 

15. Tájak: Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Kisalföld, Mecsek, 

Mezőföld, Nagykunság, Nyírség 

• Földgömb modelljén bejelölni a következőket: 

5. Fő szélességi körök (egyenlítő, sarkkörök, térítők) 

6. Éghajlati övek 

• Jellemezni hazánk éghajlatát (és leírni, hogy milyen hatások érik keletről, délről, 

nyugatról) 

 

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 

 

Szakmai követelmények/ tételek: 

Ruházat: Dr Buzás Gizella: Kultúrcikk és lakberendezés tárgyak Szakáruismeret c' könyvből 

a 69-99.oldalig ( lakástextíliák)  

 

Áruforgalom: Beszerzéssel kapcsolatos információk a kiadott anyagok alapján 

(Beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározásának szempontjai, 

utánpótlási határidő) 

 



Eladástan: A kiadott feladatlapok alapján egy-egy vásárlási szituáció leírása, ami vagy 

műszaki boltban, vagy lakástextil boltban történt. Ez lehet próbavásárlás, vagy valami egyéb 

vásárlási élmény. Maximum fél oldalban leírva, amit szóban is meg kell erősítenie. 

 

Műszaki cikkek: A tételek (füzetbe lediktált) alapján (1-10) bármelyikét elmondhatja, vagy 

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

fejlődése) 

 

Szakmai idegen nyelv – Angol nyelv követelmények: 

1. How are you? 

2. Who are you? 

3. Where are you? 

4. Who is he? 

5. Where are we? 

6. What are you? 

7. What are you doing? 

8. Where are you …..ing? 

9. Are we learning history? 

10. Are the students learning in the garden?  

11. What are the students doing in the garden? 

12. Is the garden big? 

13. Have you a garden at home? 

14. Have you a phone? 

15. What colour is your phone? 

16. Where is your phone? 

17. Are you chatting on your phone? 

18. Who is chatting on the phone? 

19. Are the students chatting on their phones in the garden? 

20. Who are they chatting with? 

------------------------------------------------------------------------------------ 

21. Where are your friends? 

22. Are your friends studying with you? 

23. Is Kajos teaching you English? 

24. Is Kajos the director of the school? 

25. Where is the director of the school? 

26. Is the director’s office in the library? 

27. Is the director in front of the window? 

28. What is next to the board? 

29. Are the books under the table on the floor? 

30. What are you sitting on? 

31. Am I sitting on a black chair? 

32. Am I eating while sitting on a black chair? 

33. What am I doing while sitting in the library? 

34. Are we next to a shopping center? 

35. Is Köki Terminal next to the school? 

36. What is Köki Terminal? 

37. Is Köki Terminal a bus station? 

38. What else is Köki Terminal? 

39. Is Köki Terminal at the airport?  

40. Are we buying lunch at the Köki Terminal? 



SZAKÁCS 9. ÉVFOLYAM 

 

Társadalomismeret követelmények 

3 db házi dolgozat megírása: 

4. Az ókori görög hitvilág (istenek, vallás) 

5. A kereszténység kialakulása (Jézus tanítása, Biblia) 

6. I. Szent István uralkodása – a magyar államalapítás) 

A dolgozatokat kézzel kell megírni, és a terjedelmük 1,5-2 oldal hosszúnak kell lennie. 

Feladatlap a fenti tételekből írásban, a kijelölt vizsganapon. Ezek együttesen adják a félévi 

jegyet. 

 

Természetismeret követelmények 

• Magyarország vaktérképén bejelölni a következőket: 

16. Világtájak (észak, kelet, dél, nyugat) 

17. Határoló országok és fővárosok 

18. Főbb folyók és tavak 

19. Városok: Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged 

20. Tájak: Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Kisalföld, Mecsek, 

Mezőföld, Nagykunság, Nyírség 

• Földgömb modelljén bejelölni a következőket: 

7. Fő szélességi körök (egyenlítő, sarkkörök, térítők) 

8. Éghajlati övek 

• Jellemezni hazánk éghajlatát (és leírni, hogy milyen hatások érik keletről, délről, 

nyugatról) 

 

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 

 

Szakmai követelmények 

Pethő Gyula Ételkészítési ismeretek tankönyv 1. kötet 1-264. oldal (facebook/okos kukta 

csoport) 

 

Szakmai idegen nyelv – Angol nyelv követelmények 

Bemutatkozás (Name, nationality, hobby, How are you?), fontosabb melléknevek 

ellentétekkel és a folyamatos jelen idő (I am frying…. I am mixing….You are cooking….He 

is peeling…..) 
 


