
ÉV VÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 
 

 I/9T 9C1/9C2 10C 11T 

Magyar 
irodalom 

Pótlás 1.negyedév: írásbeli és szóbeli 
vizsga 

 műnemek és műfajok 
 görög mitológia 
 homéroszi eposzok 

Pótlás 2. negyedév: írásbeli és szóbeli 
vizsga 

 A görög színház és dráma 
  Biblia: Ószövetség és 

Újszövetség 
Pótlás 3. negyedév: írásbeli és szóbeli 
vizsga 

 A középkori kultúra és 
művészet 

 A középkori magyar 
irodalom, nyelvemlékeink 

Év végi vizsga: írásbeli és szóbeli 
 Dante Alighieri 
 A reneszánsz kultúra 
 Janus Pannonius 
 Balassi Bálint 
 William Shakespeare  

Összefoglalás és tesztfeladatok 
elérhetőek a  távoktatáson 

Pótlás 1.negyedév: írásbeli és szóbeli 
vizsga 

 műnemek és műfajok 
 görög mitológia 
 homéroszi eposzok 

Pótlás 2. negyedév: írásbeli és szóbeli 
vizsga 

 A görög színház és dráma 
  Biblia: Ószövetség és 

Újszövetség 
Pótlás 3. negyedév: írásbeli és szóbeli 
vizsga 

 A középkori kultúra és 
művészet 

 A középkori magyar irodalom, 
nyelvemlékeink 

Év végi vizsga: írásbeli és szóbeli 
 Dante Alighieri 
 A reneszánsz kultúra 
 Janus Pannonius 
 Balassi Bálint 
 William Shakespeare: Rómeó 

és Júlia, Hamlet 
Összefoglalás és tesztfeladatok 
elérhetőek a  távoktatáson 
 

Pótlás 1.negyedév: írásbeli és szóbeli 
vizsga 

 A barokk  
 Mikes Kelemen:Törökországi 

levelek 
Pótlás 2. negyedév: írásbeli és szóbeli 
vizsga 

 A színház története az 
ókortól a francia klasszicista 
drámáig 

 A z európai felvilágosodás 
Pótlás 3. negyedév: írásbeli és szóbeli 
vizsga 

 A magyar felvilágosodás 
irodalma 

 Bessenyei György 
 Batsányi János 
 Kazinczy Ferenc 

Év végi vizsga: írásbeli és szóbeli 
 Csokonai Vitéz Mihály 
 Berzsenyi Dániel 
 A romantika stílusirányzata 
 A Himnusz és a Szózat 

összehasonlító elemzése 
 Petőfi Sándor 
 Arany János 

Összefoglalás és tesztfeladatok 
elérhetőek a  távoktatáson 

Írásbeli és szóbeli "kisérettségi" az 
alábbi követelmények alapján: A 19. 
század magyar irodalmából Kölcsey, 
Petőfi, Arany, Vörösmarty 
munkásságának ismerete műveiken 
kersztül. Madách Imre: Az ember 
targédiája - keletkezés körülményei, 
a mű szerkezete, a filozófiai 
kérdésfelvetése. Mikszáth Kálmán 
pályakép és a novellisztika, legalább 
egy regény ismerete. Vajda János 
költészete - a kozmikus magány és a 
szimbolizmus megjelenése. A 20. 
századból a Nyugat és első 
nemzedéke. 
Világirodalom: Az orosz realizmus 
(Gogol, Tolsztoj, Csehov) 
Franz Kafka: Átváltozás c. novella. 
 
Az avantgarde megjelenése és 
képviselői 
 Segédletek kérhetők tőlem, illetve a 
távoktatáson elérhetők!  

Magyar 
nyelvtan 

Pótlás 1. negyedév: írásbeli 

 A közlésfolyamat 
(kommunikáció) 

 Helyesírás: A kiejtés szerinti 
írásmód 

 Szövegértési feladatlap 
Pótlás 2. negyedév:  írásbeli 

Pótlás 1. negyedév: írásbeli 

 A közlésfolyamat 
(kommunikáció) 

 Helyesírás: A kiejtés szerinti 
írásmód 

 Szövegértési feladatlap 
Pótlás 2. negyedév:  írásbeli 

Pótlás 1. negyedév: írásbeli 

 A közlésfolyamat 
(kommunikáció) 

 Helyesírás: A kiejtés szerinti 
írásmód 

 Szövegértési feladatlap 
Pótlás 2. negyedév:  írásbeli 

Szövegértési feladat 



 Hangalak és jelentés 

 Helyesírás: A hagyomány 
szerinti írásmód 

 Szövegértési feladatlap 
Pótlás 3. negyedév: írásbeli  

 Hangtan 

 Helyesírás: A szóelemző 
írásmód 

 Szövegértési feladatlap 
Év végi vizsga: írásbeli 

 Szófajok 

 Betűrendbe sorolás 

 Helyesírás: A tulajdonnevek 
írása 

 Szövegértési feladatlap 
Összefoglalás és tesztfeladatok 
elérhetőek a  távoktatáson 
 

 Hangalak és jelentés 

 Helyesírás: A hagyomány 
szerinti írásmód 

 Szövegértési feladatlap 
Pótlás 3. negyedév: írásbeli  

 Hangtan 

 Helyesírás: A szóelemző 
írásmód 

 Szövegértési feladatlap 
Év végi vizsga: írásbeli 

 Szófajok 

 Betűrendbe sorolás 

 Helyesírás: A tulajdonnevek 
írása 

 Szövegértési feladatlap 
Összefoglalás és tesztfeladatok 
elérhetőek a  távoktatáson 
 
 

 Hangalak és jelentés 

 Helyesírás: A hagyomány 
szerinti írásmód 

 Szövegértési feladatlap 
Pótlás 3. negyedév: írásbeli  

 Hangtan 

 Helyesírás: A szóelemző 
írásmód 

 Szövegértési feladatlap 
Év végi vizsga: írásbeli 

 Szófajok 

 Betűrendbe sorolás 

 Helyesírás: A tulajdonnevek 
írása 

 Szövegértési feladatlap 
Összefoglalás és tesztfeladatok 
elérhetőek a  távoktatáson 
 
 

Matemat
ika 

2-es csoport: 
Az értékelés az első három 
negyedéves jegyek, a negyedik 
negyedévben megírt dolgozatok és a 
tanórai aktív részvétel, valamint az év 
végi vizsga jegyeiből áll össze.  Az év 
végi írásbeli vizsgán a negyedik 
negyedév anyagából lesz 5 feladat, 
valamint az első három negyedév 
anyagaiból 1-1 feladat. Akinek 
elmaradása van valamelyik 
negyedévben, annak az adott 
negyedév anyagából a dolgozatban 
+4 kérdés szerepel még!  
A negyedévek anyagai: 
1. negyedév: műveletek törtekkel, 
százalékszámítás, hatványozás és 
gyökvonás, legkisebb közös 
többszörös, legnagyobb közös osztó, 

3-as csoport: 
Az értékelés az első három negyedéves 
jegyek, a negyedik negyedévben megírt 
dolgozatok és a tanórai aktív részvétel, 
valamint az év végi vizsga jegyeiből áll 
össze.  Az év végi írásbeli vizsgán a 
negyedik negyedév anyagából lesz 5 
feladat, valamint az első három 
negyedév anyagaiból 1-1 feladat. 
Akinek elmaradása van valamelyik 
negyedévben, annak az adott negyedév 
anyagából a dolgozatban +4 kérdés 
szerepel még!  
A negyedévek anyagai: 
1. negyedév: műveletek törtekkel, 
százalékszámítás, hatványozás és 
gyökvonás, legkisebb közös többszörös, 
legnagyobb közös osztó, 
egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, 

Az értékelés az első három 
negyedéves jegyek, a negyedik 
negyedévben megírt dolgozatok és a 
tanórai aktív részvétel, valamint az év 
végi vizsga jegyeiből áll össze.  Az év 
végi írásbeli vizsgán a negyedik 
negyedév anyagából lesz 5 feladat, 
valamint az első három negyedév 
anyagaiból 1-1 feladat. Akinek 
elmaradása van valamelyik 
negyedévben, annak az adott 
negyedév anyagából a dolgozatban 
+4 kérdés szerepel még!  
A negyedévek anyagai: 
1. negyedév: hatványozás és 
gyökvonás, nevezetes azonosságok, 
kombinatorika, másodfokú 
egyenletek 
2. negyedév: síkgeometriai 

Az értékelés az első három 
negyedéves jegyek, a negyedik 
negyedévben megírt dolgozatok és a 
tanórai aktív részvétel, valamint az év 
végi vizsga jegyeiből áll össze.  Az év 
végi írásbeli vizsgán a negyedik 
negyedév anyagából lesz 5 feladat, 
valamint az első három negyedév 
anyagaiból 1-1 feladat. Akinek 
elmaradása van valamelyik 
negyedévben, annak az adott 
negyedév anyagából a dolgozatban 
+4 kérdés szerepel még! 
A negyedévek anyagai: 
1. negyedév: hatványozás és 
gyökvonás, nevezetes azonosságok, 
másodfokú egyenletek, 
koordinátarendszer, vektorok és 
hosszuk, Héron-képlet, egyenes 



egyismeretlenes elsőfokú 
egyenletek, számtani sorozatok 
2. negyedév: egyenlettel megoldható 
szöveges feladatok, munkavégzéses 
feladatok, geometriai alapfogalmak, 
szögek és háromszögek szerkesztése 
3. negyedév: kétismeretlenes 
egyenletrendszerek 
4. negyedév: kombinatorika és 
valószínűségszámítás alapjai  

halmazok és halmazműveletek, 
egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, 
abszolútérték 
2. negyedév: egyenlettel megoldható 
szöveges feladatok, munkavégzéses 
feladatok, koordinátarendszerek, 
egyenes egyenlete, egyenesek 
metszéspontja 
3. negyedév: kétismeretlenes 
egyenletrendszerek, geometriai 
alapfogalmak, síkidomok és nevezetes 
vonalaik, Thalész és Pitagorasz tétele 
4. negyedév: párhuzamos szelők tétele, 
kombinatorika, n alatt k, Pascal 
háromszög, nevezetes azonosságok, 
másodfokú egyenletek 
 

alapfogalmak, koordináta-rendszer, 
egyenes egyenlete, másodfokú 
függvények, metszéspontok 
számítása, vektorok és hosszuk, 
kétismeretlenes egyenletrendszerek 
3. negyedév: gömb, kúp, gúla, hasáb, 
henger, felszín- és térfogatszámítás, 
párhuzamos szelők tétele, fok és 
radián közti átváltás, nevezetes 
szögek szögfüggvényei 
4. negyedév: szögfüggvények 
alkalmazása, addíciós tételek, 
egyszerűbb trigonometrikus 
egyenletek 

egyenlete, másodfokú függvény, kör 
egyenlete, szögfüggvények alapjai és 
alkalmazásuk, addíciós tételek 
2. negyedév: szögfüggvények 
alkalmazása, átváltás fok és radián 
között, kombinatorika, n alatt a k, 
Pascal-háromszög és összefüggései a 
matematika különböző területeivel 
3. negyedév: exponenciális és 
logaritmikus egyenetek, számtani 
sorozatok 
4. negyedév: mértani sorozatok, 
határértékszámítás, egyszerűbb 
érettségi feladatok 

Történele
m 

Pótlás I. negyedév: 

 történelmi korok (név, 
évszám, esemény) 

 Magyarok bejövetele a 
Kárpát- medencébe 

 Géza fejedelem 

 I. (Szent) István 

 Magyarország az Árpád-
korban ( Szent László, 
Könyves Kálmán) 

 II. András: Aranybulla 

 IV. Béla: Tatárjárás 
 
Pótlás II. negyedév: 

 Anjou-királyaink (Károly 
Róbert, Nagy Lajos) 

 Luxemburgi Zsigmond 

 Hunyadi János 

 Hunyadi Mátyás 

 II. Ulászló 

 Dózsa-féle parasztfelkelés 

Pótlás I. negyedév: 

 történelmi korok (név, évszám, 
esemény) 

 Ókori kelet államai: 
Mezopotámia, Egyiptom, Kína, 
India (földrajz, gazdaság, 
társadalom, sajátosságok + 
közös tulajdonságok) 

 
Pótlás II. negyedév: 
Hellász: 

 földrajz, gazdaság, társadalom 

 A görög történelem szakaszai 

 Hellász Istenei 

 Az olimpiák 

 Spárta, a katonaállam 

 Athéni demokrácia (kialakulása, 
szereplői, működése) 

 Görög-perzsa háborúk 

 Peloponészoszi háború 

 Nagy Sándor 

Pótlás I. negyedév: 

 A frank birodalom története: 
a feudális gazdaság és 
társadalom kialakulása 

 A pápaság és császárság 
küzdelmei 

 A kora középkor gazdasága 

 A középkori város 

 Rendi fejlődés 
 
Pótlás II. negyedév: 

 A nagy földrajzi felfedezések 

 A reformáció 

 Anglia a Tudor abszolutizmus 
korában 

 Az angol polgári forradalom 

 Európa politikatörténete (XV-
XVII. század) 

 
Pótlás III. negyedév: 

 Magyarok bejövetele a 

Pótlás I. negyedév: 

 Magyarok bejövetele a 
Kárpát- medencébe 

 Géza fejedelem 

 I. (Szent) István 

 Magyarország az Árpád-
korban ( Szent László, 
Könyves Kálmán) 

 II. András: Aranybulla 

 IV. Béla: Tatárjárás 

 Anjou-királyaink (Károly 
Róbert, Nagy Lajos) 

 Luxemburgi Zsigmond 

 Hunyadi János 

 Hunyadi Mátyás 
 
Pótlás II. negyedév: 

 II. Ulászló 

 Dózsa-féle parasztfelkelés 

 II. Lajos (Mohács) 

 Az ország 2 részre szakadása 



 
Pótlás III. negyedév: 

 II. Lajos (Mohács) 

 Az ország 2 részre szakadása 

 János és Ferdinánd 
trónharcai 

 Az ország 3 részre szakadása 
 
Év végi vizsga: 

 A török berendezkedés 
Magyarországon 

 Erdély aranykora és 
hanyatlása (Bethlen Gábor, I. 
Rákóczi György, II. Rákóczi 
György) 

 A várháborúk kora 

 A török kiűzése 

 A Rákóczi- szabadságharc 
Jegyzetek és tesztfeladatok 
elérhetőek a  távoktatáson 
 
 

 A poliszrendszer válsága 
 
Pótlás III. negyedév: 
Az ókori Róma 

 földrajz, gazdaság, társadalom 

 Róma megalapítása, a királyság 
kora 

 A köztársaság kora 

 Patrícius-plebejus küzdelem 

 Róma terjeszkedő háborúi 

 A köztársaság virágkora 

 A köztársaság válsága 
 
Év végi vizsga: 

 Caesar diktatúrája 

 Augustus principátusa 

 A dominatus 

 A Római Birodalom hanyatlása 
és bukása 

A kereszténység 
Az iszlám és az Arab Birodalom 
 
 
Jegyzetek és tesztfeladatok elérhetőek 
a  távoktatáson 

Kárpát- medencébe 

 Géza fejedelem 

 I. (Szent) István 

 Magyarország az Árpád-
korban ( Szent László, 
Könyves Kálmán) 

 II. András: Aranybulla 

 IV. Béla: Tatárjárás 

 Anjou-királyaink (Károly 
Róbert, Nagy Lajos) 

 Luxemburgi Zsigmond 

 Hunyadi János 

 Hunyadi Mátyás 
 
Év végi vizsga: 

 II. Ulászló 

 Dózsa-féle parasztfelkelés 

 II. Lajos (Mohács) 

 Az ország 2 részre szakadása 

 János és Ferdinánd 
trónharcai 

 Az ország 3 részre szakadása 

 A török berendezkedés 
Magyarországon 

 Erdély aranykora és 
hanyatlása (Bethlen Gábor, I. 
Rákóczi György, II. Rákóczi 
György) 

 A várháborúk kora 

 A török kiűzése 

 A Rákóczi- szabadságharc 
 
 
Jegyzetek és tesztfeladatok 
elérhetőek a  távoktatáson 
  

 János és Ferdinánd 
trónharcai 

 Az ország 3 részre szakadása 

 A török berendezkedés 
Magyarországon 

 
Pótlás III. negyedév: 

 Erdély aranykora és 
hanyatlása (Bethlen Gábor, I. 
Rákóczi György, II. Rákóczi 
György) 

 A várháborúk kora 

 A török kiűzése 

 A Rákóczi- szabadságharc 
 
Év végi vizsga: 

 A felvilágosodás 

 Az USA születése 

 A nagy francia forradalom 
előzményei 

 A nagy francia forradalom 
kitörése 

 A nagy francia forradalom 
szakaszai 

 Bonaparte Napóleon 

 Magyarország a XVIII. 
században 

 Mária Terézia 

 II. József 
 
 
Jegyzetek és tesztfeladatok 
elérhetőek a  távoktatáson 



Kémia  Pótlás 1. negyedév: Írásbeli és szóbeli. 
Az atomok felépítése, 
elektronszerkezete.A periódusos 
rendszer. Az ionok képződése 
atomokból. Ionkötés. Az atomok 
elektronegativitása. Molekulák 
képződése és szerkezete. A molekulák 
térbeli szerkezete, polaritása. 
 
Pótlás 2. negyedév: Írásbeli és szóbeli 
Anyagi halmazok és sajátságaik 
(gázok,folyadékok,szilárd anyagok) 
Avogadró törvénye. Az oldatok 
koncentrációja. 
Nemfémes elemek és vegyületeik.  A 
hidrogén, az oxigén, a kén, a klór, a 
szén és vegyületeik. 
Pótlás 3. negyedév: A fémes elemek és 
vegyülete 
A fémek általános jellemzése. 
A fémek korróziója. 
Alkálifémek, és vegyületeik 
Alkáliföldfémek és vegyületeik 
Az alumínium és előállítása 
A   vasgyártás és acélgyártás 
 
4. negyedév:  
Kémiai átalakulások.  
A kémiai reakciók hőhatásai 
Kémiai egyensúly, A protonátmenettel 
járó reakciók. 
Az elektronátmenettel járó reakciók. 
Évvégi vizsga: Az éves anyagból írásbeli 
és szóbeli 

Pótlás 1. negyedév: Írásbeli, Szerves 
vegyületek. A telített és telítetlen 
szénhidrogének. 
 
Pótlás 2. negyedév:  Írásbeli . Aromás 
szénhidrogének. A földgáz és kőolaj 
keletkezése, összetétele 
feldolgozása. Az alkoholok. A 
karbonsavak. 
 
Pótlás 3.negyedév: Írásbeli: Az 
észterek, és aldehedek. A lipidek. A 
szénhidrátok. 
 
 
4.negyedév: a fehérjék és a 
nukleinsavak. 
 
 
Évvégi vizsga: Írásbeli és szóbeli az 
éves anyagból. 
 
 

 



Biológia    Pótlás 1. negyedév: Az élőlényeket 
felépítő anyagok. A biogén elemek. A 
szervetlen és szerves vegyületek. 
Szénhidrátok, lipidek, fehérjék, 
nukleinsavak. 
 
Pótlás 2. negyedév: Az anyagcsere 
felépítő és lebontó folyamatai. ( a 
fotoszintézis,a fehérjeszintézis, a DNS 
szintézise, a biológiai oxidáció). A 
sejtek felépítése.Az állati szövetek. 
 
Pótlás 3. negyedév: Az ember 
szervezete és életműködései. 
 A bőr, a csontvázrendszer, az 
izomrendszer. A táplálkozási 
szervrendszer. A kerigési 
szervrwendszer. A vér a nyirok. Az 
immunitás. A légzési szervrendszer. a 
kiválasztó szervrendszer. 
 

4. negyedév: A nemi szervek 
felépítése müködése. 
Hormonális szabályozás. A 
gogamzásgátlás. Az ember 
egyrdfejlődése. Az öröklődés 
törvényszerűségei. A 
domináns recesszív 
öröklésmenet. Az 
intermedier öröklésmenet. A 
Mendel szabályok. A 
vércsoportok öröklődése. A 
nemhez kapcsolt örökődés. A 
mutáció. 

5. évvégi vizsga: Írásbeli és 
szóbeli az éves anyagból 
kiválasztva. 



Fizika  Az értékelés az első három negyedéves 
jegyek, a negyedik negyedévben megírt 
2 dolgozat és a tanórai aktív részvétel, 
valamint az év végi vizsga jegyeiből áll 
össze.  Az év végi írásbeli vizsgán a 
negyedik negyedév anyagából lesz 6 
feladat, valamint az első három 
negyedév anyagaiból 1-1 feladat. 
Akinek elmaradása van valamelyik 
negyedévben, annak az adott negyedév 
anyagából a dolgozatban +5 kérdés 
szerepel még!  
A negyedévek anyagai: 
1. negyedév: Viszonyítási rendszerek, 
fizikai alapmennyiségek (út/hossz, 
terület, térfogat, idő, hőmérséklet, 
tömeg), sebesség fogalma, egyenes 
vonalú egyenletes mozgás, egyenes 
vonalú változó mozgás, gyorsulás, 
szabadesés, hajítások, egyenletes 
körmozgás, sűrűség és tömeg, lendület, 
Newton törvényei, erő fogalma 
2. negyedév: kényszererők, 
tehetetlenségi erők, rugalmas erő, 
súrlódás, közegellenállás, súly, 
gravitációs erő, Kepler törvényei, a 
naptár története, bolygók, Nap, 
forgatónyomaték, egyszerű gépek, 
tömegközéppont és súlypont fogalma, 
egyensúlyi helyzetek, munka, energia 
fogalma, rugalmas energia, mozgási és 
helyzeti energia, teljesítmény, hatásfok 
3. negyedév:  időutazás, galaxisok, 
fekete lyukak, Doppler-effektus, 
gravitáció, Nagy Bumm, hőmérséklet, 
hőtágulás, nyomás 
4. negyedév: testek folyadékokban, 
Arkhimédész törvénye, közlekedő 

Az értékelés az első három 
negyedéves jegyek, a negyedik 
negyedévben megírt 2 dolgozat és a 
tanórai aktív részvétel, valamint az év 
végi vizsga jegyeiből áll össze.  Az év 
végi írásbeli vizsgán a negyedik 
negyedév anyagából lesz 6 feladat, 
valamint az első három negyedév 
anyagaiból 1-1 feladat. Akinek 
elmaradása van valamelyik 
negyedévben, annak az adott 
negyedév anyagából a dolgozatban 
+5 kérdés szerepel még! 
A negyedévek anyagai: 
1. negyedév: hőtani alapjelenségek, 
halmazállapotok, hőtágulás, 
hővezetés, hőterjedés, izobár-
izochor-izoterm állapotváltozások, 
egyesített gáztörvény, energia és 
munka fogalma, belső energia, hőtan 
I. és II. főtétele, halmazállapot-
változások, elektromos töltések, 
elektromos mező, térerősség 
2. negyedév: egyenáram, feszültség, 
áramerősség, áramköri elemek, 
ellenállás, Ohm törvénye, soros és 
párhuzamos kapcsolás, elektromos 
munka, teljesítmény és hőhatás, 
elektromosság folyadékokban, 
vákuumban és gázokban, félvezetők 
3. negyedév: mágnesesség alapjai, 
vezető és tekercs mágneses tere, 
Lenz törvénye, Lorentz-erő, 
elektromágnesek a gyakorlatban, 
mágneses mező hatása a töltésekre, 
elektromágneses indukció, 
generátor, váltakozó áram, 
transzformátor, távvezeték rendszer 

 



edények, kapilláris jelenségek, ökológiai 
lábnyom  

4. negyedév: testek folyadékokban, 
Arkhimédész törvénye, közlekedő 
edények, kapilláris jelenségek, fény 
tulajdonságai, fényvisszaverődés sík- 
és gömbtükrökről, fénytörés, 
lencsék, prizma, színek 

Földrajz  Pótlás 1: írásbeli és szóbeli 
Térképismeret (mérések az Atlaszban, 
koordináták meghatározása) 
A Naprendszer (Föld-típusú bolygók, 
Jupiter típusú bolygók) 
Csillagok csillagrendszerek 
Pótlás 2: írásbeli és szóbeli 
A kőzelemezek mozgása és azok 
következényei 
A földtörténet  eseményei 
Pótlás 3: írásbeli és szóbeli 
A vízburok, a légkör 
Az év végi vizsga: szóbeli 
A földrajzi övezetesség (a forró övezet, 
mérsékelt övezet, és a hideg övezet) 

Pótlás 1: írásbeli és szóbeli 
A gazdasági élet szerkezete és 
mutatói. Hagyományos gazdaság, 
tervutasításos gyzadaság a 
piacgazdaság, az állam szerepe a 
piacgazdaságban 
Pótlás 2: írásbeli és szóbeli 
A regionális integrációk és 
nemzetközi tőkeáralások. 
AZ adóságválság 
Pótlás 3: írásbeli és szóbeli 
A mezőgazdaság, az ipar és a 
szolgáltatások 
Az év végi vizsga: szóbeli 
A globlis környezeti problémák 
(túlnépesedés, éhezés-túlfogyasztás, 
geoszférák) 

 

Természe
tismeret 

Pótlás 1: írásbeli és szóbeli 
Térképismeret (mérések az 
Atlaszban, koordináták 
meghatrozása) 
Csillagászat alapjai  
Pótlás 2: írásbeli és szóbeli 
A geoszférák (kőzelemezek mozgása 
és azok következényei, vízburok, 
légkör) 
Pótlás 3: írásbeli és szóbeli 
A világnépesség alakulása 
A szegénység és a népességrobbanás 
kapcsolata. 
Az év végi vizsga: szóbeli 
Az élő és az élettelen világ 

   



(baktériumok, vírusok, növény és 
állatvilág) 

Német  Írásbeli és szóbeli vizsga: 
szövegértés; nyelvtani teszt; egy 
párbeszéd írása; hallás utáni 
szövegértés; beszélgetés; szókincs 

Írásbeli és szóbeli vizsga: 
szövegértés; nyelvtani teszt; rövid 
levél írása; hallás utáni szövegértés; 
beszélgetés; szókincs 

Írásbeli és szóbeli vizsga: 
szövegértés; nyelvtani teszt; rövid 
levél írása; hallás utáni szövegértés; 
beszélgetés; szókincs 

Angol Kezdő1: az előző három negyedév 
anyaga;előljárószavak (in, on, at, 
with, by, of, to), egyszerű múltidő 
(nem rendhagyó igék), múlt idejű 
időhatározók 

 Kezdő2: az előző három negyedév 
anyaga;előljárószavak (in, on, at, 
with, by, of, to), egyszerű múltidő 
(nem rendhagyó igék), múlt idejű 
időhatározók 

 

Középhaladó: az előző három 
negyedáv anyaga; sportok, extrém 
sportok, may/might/could segédigék 
használata, kötőszavak- 
szövegalkotás, érvelés 

 

Informati
ka 

Minden évfolyamra vonatkozik:  
1. Ha már megvan a fogalom magyarázat, akkor nem kell újabbat készíteni 
2. Az elmarad vizsgák pótlása bármikor elkezdhető, minden nap, amikor van hely az informatika teremben. 
3. A tesztet kétszer lehet megírni, és a jobb eredmény számít 
4. Vizsgafeladatot csak az informatika teremben lehet elkészíteni. 

  Szövegszerkesztés ismeretek 
összefoglalás: 

1. Egy szövegszerkesztés 
fogalom magyarázatának 
elkészítése a fogalomtárban: 

http://178.48.18.177:555/tanext/mo
odle/mod/glossary/view.php?id=582 

2. 3 feladatból egy választott 
feladat elkészítése 

3. Minden negyedéves vizsga 0-
nál jobb értékelése 

4. Értékelve lesznek a negyedév 
során elkészített feladatok 

 

Szövegszerkesztés ismeretek 
összefoglalás: 

1. Egy szövegszerkesztés teszt 
kitöltése, felkészüléshez 
segítség a következő tartalom 
elolvasása: 

http://178.48.18.177:555/tanext/mood
le/mod/scorm/view.php?id=100 

2. Egy szövegszerkesztés fogalom 
magyarázatának elkészítése a 
fogalomtárban: 

http://178.48.18.177:555/tanext/mood
le/mod/glossary/view.php?id=582 

3. 3 feladatból egy választott 

Prezentáció készítési ismeretek 
összefoglalás: 

1. Egy prezentáció teszt 
kitöltése, felkészüléshez 
segítség a következő 
tartalom elolvasása: 

http://178.48.18.177:555/tanext/mo
odle/mod/scorm/view.php?id=116 

2. Egy prezentáció fogalom 
magyarázatának elkészítése 
a fogalomtárban: 

http://178.48.18.177:555/tanext/mo
odle/mod/glossary/view.php?id=769 

3. 3 feladatból két választott 

Táblázatkezelési ismeretek 
összefoglalás: 

1. Egy táblázatkezelés teszt 
kitöltése, felkészüléshez 
segítség a következő 
tartalmak elolvasása: 

http://178.48.18.177:555/tanext/mo
odle/mod/scorm/view.php?id=109 
http://178.48.18.177:555/tanext/mo
odle/mod/scorm/view.php?id=110 

2. Egy táblázatkezelés fogalom 
magyarázatának elkészítése 
a fogalomtárban: 

http://178.48.18.177:555/tanext/mo

http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/glossary/view.php?id=582
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/glossary/view.php?id=582
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/scorm/view.php?id=100
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/scorm/view.php?id=100
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/glossary/view.php?id=582
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/glossary/view.php?id=582
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/scorm/view.php?id=116
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/scorm/view.php?id=116
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/glossary/view.php?id=769
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/glossary/view.php?id=769
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/scorm/view.php?id=109
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/scorm/view.php?id=109
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/scorm/view.php?id=110
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/scorm/view.php?id=110
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/glossary/view.php?id=772


 feladat elkészítése 
4. Minden negyedéves vizsga 0-

nál jobb értékelése 
 

feladat elkészítése 
4. Minden negyedéves vizsga 0-

nál jobb értékelése 
 

odle/mod/glossary/view.php?id=772 
5. 3 feladatból két választott 

feladat elkészítése 
6. Minden negyedéves vizsga 0-

nál jobb értékelése 
 

Társadalo
mismeret 

   Pótlás I. negyedév:  

 A társadalom és a társadalmi 
alrendszerek 

 Ember és természet 

 A társadalomban élő ember 
tulajdonságai (tudati 
tényező) 

 A társadalom tipusai 
 
Pótlás II. negyedév: 

 Karl Marx: Társadalmi 
formációk 

 A munka 

 A munka hatásai 

 Munkamegosztás 
 
 
Pótlás III. negyedév: 

 A gazdasági rendszer 
szektorai 

 Politikai eszmeáramlatok 

 Mindennapi élet 

 Társadalmi érintkezés formái 

 A szocializáció 

 A szocializációs közegek 

 A család 
 
Év végi vizsga: 

 Norma 

 Deviáns viselkedés 

 Jog 

http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/glossary/view.php?id=772


 Erkölcs 

 Etika 

 Helyi társadalom 

 Civil társadalom 

 Faj, nemzet 

 Kisebbségek 

 Ismerkedés az 
Alaptörvénnyel 

 Az országgyűlés 

 Államfői hatalom 

 Kormány 

 Közigazgatás 

 Választási rendszerek 

 Tudományos haladás 
(innováció) 

 
 

Vizuális 
kultúra  

Pótlás 1. negyedév 

 Egy használati tárgy terve  
               (A/4 méretű, grafittal) 
 
Pótlás 2. negyedév 

  Házi dolgozat: Egyiptom 
istenei  

  Egy görög alakos váza 
jelenetének vázlatos rajza  

 Egy portré tükörből saját 
magadról (grafittal)  

 
Pótlás 3. negyedév 

 Házi dolgozat: Mezopotámia 
művészete (2 oldal) 

 Álló emberalak rajza grafittal 
                (A/4 méretű, grafittal) 
 
4. negyedév 

 Házi dolgozat: Az ókori Róma 

Pótlás 1. negyedév 

 Növény elemző rajza 
               (A/4 méretű, grafittal) 
 
Pótlás 2. negyedév 

 Házi dolgozat (Az építészet 
fogalma, funkciója, társadalmi 
és természeti 
meghatározottsága) 

 Kéz vagy lábfej vázlatos rajza 
grafittal 

 CD borító tervezése kedvenc 
előadódnak ( számítógépes 
képszerkesztő, illetve grafikai 
program használatával )  

 
Pótlás 3. negyedév 

 Házi dolgozat: Kora keresztény 
művészet  

                (2 oldal)  

 Portré grafittal  

Pótlás 1. negyedév 

 Belső tér rajza  
                (A/4 méretű, grafittal) 
 
Pótlás 2. negyedév 

 Egy házi dolgozat ( Festészet 
fogalma, funkciója, a 
festészet kifejezőeszközei, 
hatásrendszere)  

 Egy használati tárgy-pl. 
ékszer terve grafittal és 
színesen is  

 Egy teljes öltözék terve 
színesen  

               (A/4 méretű) 
 
Pótlás 3. negyedév 

 Házi dolgozat: Reneszánsz 
mesterek (minimum 2 oldal)  

 Portré-festékkel 
 

 



művészete (2 oldal) 

  Házi dolgozat: Élet az ókori 
Rómában (2 oldal) 

  Plakát terve egy nyári 
szabadon választott 
rendezvényhez 

                                                                                             

                (A/4 méretű) 
 
4. negyedév 

 Házi dolgozat: A honfoglalás 
kori magyar művészet  

                (2 oldal)  

 Házi dolgozat:Ötvösművészet 
Magyarországon 

                 (2 oldal) 

 Üdvözlőlap terve születésnapra 

Pótlás 4. negyedév 

 Házi dolgozat: Barokk 
művészet 

               (2 oldal) 

 Házi dolgozat: Egy barokk 
mester élete, munkássága 

               (2 oldal) 

 Boríték és levélpapír 
tervezése az iskola számára 

Ének 1 negyedév- PÓTLÁS: Középkor 
egyházi zenéje- Gregorián: 2 oldal, 
házi dolgozat, + népdal éneklés, vagy 
ritmus gyakorlat. 

2. Második negyedév- Pótlás: 
Reneszánsz zenéje: Kórusok- 
2 oldal házi dolgozat,+ 
népdaléneklés, vagy 
ritmusgyakorlat 

3. Harmadik negyedév- 
PÓTLÁS: Barokk zene- J. S. 
Bach élete és munkássága- 2 
oldal házi dolgozat,+ népdal 
éneklés, vagy ritmus 
gyakorlat. 

4. Év végi vizsga: Klasszikus 
zene- Mozart élete és művei- 
2 oldal házi dolgozat+ népdal 
éneklés, vagy ritmus 
gyakorlat. 

1 negyedév- PÓTLÁS: Középkor egyházi 
zenéje- Gregorián: 2 oldal, házi 
dolgozat, + népdal éneklés, vagy ritmus 
gyakorlat. 
Második negyedév- Pótlás: Reneszánsz 
zenéje: Kórusok- 2 oldal házi dolgozat,+ 
népdaléneklés, vagy ritmusgyakorlat 
Harmadik negyedév- PÓTLÁS: Barokk 
zene- J. S. Bach élete és munkássága- 2 
oldal házi dolgozat,+ népdal éneklés, 
vagy ritmus gyakorlat. 
Év végi vizsga: Klasszikus zene- Mozart 
élete és művei- 2 oldal házi dolgozat+ 
népdal éneklés, vagy ritmus gyakorlat. 

1. Első negyedév- PÓTLÁS: 
Klasszikus korszak- 
Beethoven élete és művei- 2 
oldal házi dolgozat+ népdal 
éneklés, vagy 
ritmusgyakorlat. 

2. Második negyedév-PÓTLÁS: 
Romantika korszaka: Liszt 
Ferenc élete és művei- 2 
oldal házi dolgozat+ 
népdalok éneklése, vagy 
ritmusgyakorlat. 

3. Harmadik negyedév- 
PÓTLÁS:  Romantika 
korszaka: Erkel Ferenc élete 
és művei- 2 oldal házi 
dolgozat+ népdal éneklés, 
vagy ritmus gyakorlat. 

4. Év végi vizsga: XX. század 
zenéje: Kodály Zoltán élete 
és művei- 2 oldal házi 
dolgozat+ népdaléneklés, 
vagy ritmusgyakorlat. 

 



Tan. 
módszert
an - Láng 
Annamár
ia 

 1. negyedév pótlás: figyelem és 
memóriafejlesztő tesztek közül 
négy kitöltése - feladatlapokat 
tőlem lehet elkérni 

2. negyedév pótlás: három 
szövegértési feladatlap 
kitöltése - feladatlapokat tőlem 
lehet elkérni 

3. negyedév pótlás: 3-5 oldal 
terjedelmű gépelt beadandó 
dolgozat készítése a gondolat 
térképről 

            év végi vizsgakövetelmény: órán 
való aktív részvétel, gondolattérkép 
készítése egy ókori birodalom 
történelmével kapcsolatban, vagy egy 
9. osztályos irodalmi 
szöveggyűjteményben található 
novellából.  

  

Testnevel
és 

    

 


