
Félévi vizsgakövetelmények osztályok és tantárgyak szerint 

 

  I/9T 
Magyar nyelvtan Anyanyelvi kommunikáció óra: 3 iskolai dolgozat (mítosz, mitológia; 

szövegértés) + 1 szorgalmi házi dolgozat (könyvajánló) és/vagy kiselőadás 
(egyeztetett témában) + órai munka értékelése 

Magyar irodalom lásd fent 

Történelem Szent István, Árpád-ház, Aranybulla, Tatárjárás, Anjou-ház, Luxemburgi 
Zsigmond +egyéni beszámolók írásban és szóban, órai aktivitás. 

Matematika Két írásbeli dolgozat + dolgozat a második negyedév anyagából 

Angol Kezdő 1: egyszerű jelen idő használata (E/3, tagadás, kérdés, napirend), 
beszélgetés és teszt 

Természetismeret 1. projekt feladatok 
2. elméleti ismeretek 
 geoszférák témaköréből (2 írásbeli dolgozat) 
3. házi dolgozat: a vizek védelme (írásbeli+szóbeli) 

Informatika Szövegszerkesztés alapismeretek: egyszerű karakter és bekezdés formázás, 
táblázatok és tabulátorok. A vizsga során 1 kiválasztott gyakorlati feladat 
megoldása + a negyed év során 3 feladat elkészítése. 

Ének 1.Házidolgozat - gregorián 2 oldal 
2. Szóbeli vizsga - 3 kérdés a dolgozatból 
3. Ritmusgyakorlat, vagy éneklés 

Vizuális kultúra 1.Házi dolgozat: Egyiptom istenei         

Testnevelés  1. Igazolt külső sportegyesületben végzett rendszeres sportmozgás, (lehet 
tánc is). 
2. A tanórák legalább 60%-án való aktív részvétel. 
3. Iskolai sportnapokon, külső helyszínekre szervezett eseményeken való 
részvétel. 
4. Öt állóképességi teszt teljesítése a megadott normákon belül, PLUSZ 
egy egyeztetett sportelméleti házi dolgozat legalább 2 db A/4-es oldal 
terjedelemben. 
 
• 1 perc alatt 10 db fekvőtámasz 
• 1 perc alatt 25 db felülés hanyatt fekvésből tarkóra tartással 
• 1 perc alatt 25 törzsemelés hason fekvésből tarkóra tartással 
• 1 perc alatt 25 guggolásból felállás 
• 1 m helyből távolugrással 

 

  9C 
Magyar nyelvtan 1 iskolai dolgozat (hangalak és jelentés) és 1 tollbamondás + órai munka 

értékelése 

Magyar 
irodalom 

2 iskolai dolgozat (mítosz, mitológia; szövegértés) + 1 házi dolgozat (könyvajánló) 
és/vagy kiselőadás (egyeztetés szerint) + órai munka értékelése 

Történelem Ókori Hellászról tanultak + egyéni beszámolók írásban és szóban, órai aktivitás. 

Matematika Írásbeli dolgozat, órai aktivitás, félévi írásbeli vizsga 

Angol Kezdő 2: egyszerű jelen idő használata (E/3, tagadás, kérdés, napirend) 
kapcsolódó időhatározók, időjárás, beszélgetés és teszt 

Fizika Projektben való részvétel, szóbeli felelet az erőkből és energiákból, szóbeli felelet 



csillagászatból 

Kémia 1.Keverékek, (írásbeli) 
2. Oldatok, (írásbeli) 
3. házi dolgozat a fémekből (írásbeli+szóbeli) 

Földrajz 1.Kőzetlemezek mozgása I.-II. (írásbeli) 
2. Ásványok és kőzetek (írásbeli) 
3. házidolgozat a földtörténet  eseményeiből (írásbeli+szóbeli) 

Informatika Szövegszerkesztés alapismeretek: egyszerű karakter és bekezdés formázás, 
táblázatok és tabulátorok. A vizsga során 1 kiválasztott gyakorlati feladat 
megoldása + a negyed év során 3 feladat elkészítése. 

Ének 1.Házidolgozat - gregorián 2 oldal 
2. Szóbeli vizsga - 3 kérdés a dolgozatból 
3. Ritmusgyakorlat, vagy éneklés 

Vizuális kultúra 1. Egy portré (grafittal)  

Testnevelés  1. Igazolt külső sportegyesületben végzett rendszeres sportmozgás, (lehet 
tánc is). 
2. A tanórák legalább 60%-án való aktív részvétel. 
3. Iskolai sportnapokon, külső helyszínekre szervezett eseményeken való 
részvétel. 
4. Öt állóképességi teszt teljesítése a megadott normákon belül, PLUSZ egy 
egyeztetett sportelméleti házi dolgozat legalább 2 db A/4-es oldal terjedelemben. 
 
• 1 perc alatt 10 db fekvőtámasz 
• 1 perc alatt 25 db felülés hanyatt fekvésből tarkóra tartással 
• 1 perc alatt 25 törzsemelés hason fekvésből tarkóra tartással 
• 1 perc alatt 25 guggolásból felállás 
• 1 m helyből távolugrással 

 

  10C 
Magyar nyelvtan 1 iskolai dolgozat (nyelvtani teszt) és 1 tollbamondás+ nyelvhelyességi és 

helyesírási jegy az otthoni fogalmazásra + órai aktivitás értékelése 

Magyar irodalom 2 iskolai dolgozat (szövegértés; barokk; felvilágosodás) és 1 otthoni kötelező 
fogalmazás (válaszlevél) + szorgalmi házi dolgozat (könyvajánló) + órai aktivitás 
értékelése 

Történelem Rendi fejlődés, Nagy földrajzi felfedezések, Reformáció, Anglia a Tudor 
abszolutizmus korában + egyéni beszámolók írásban és szóban, órai aktivitás. 

Matematika Kombinatorika, másodfokú egyenletek, koordinátarendszerek témakörökben 
egy-egy jegy 

Angol Középhaladó: utazás vonattal, repülővel; segédigéd használata (tiltás, 
szükségesség, kötelesség); teszt és levélírás (előzetes feladat) 

Fizika Projektben való részvétel, írásbeli dolgozat hőtanból és elektrosztatikából, 
szóbeli felelet hőtanból és elektromosságtanból 

Kémia 1. Oxigén tartalmú szerves vegyületek I. 2. Oxigén tartalmú szerves vegyületek 
II.(írásbeli) 3. Házi dolgozat: Alkoholok (írásbeli+szóbeli) 

Földrajz 1. regionális integrációk (írásbeli) 
2. nemzetközi tőkeáramlások (írásbeli) 
3. házi dolgozat az adósságcsapdáról 

Informatika Prezentáció, dia alapelemeinek ismerete, dia testreszabása, egyszerű 
animációk beállítása. A vizsgán egy prezentáció elkészítése, a vizsgáig a 
megadott témakörökből egy választott téma feldolgozása prezentációban. 



Ének 1.Házidolgozat - barokk zene 2 oldal 
2. Szóbeli vizsga - 3 kérdés a dolgozatból 
3. Ritmusgyakorlat, vagy éneklés 

Társadalom 
ismeret 

Órai aktivitás, Önálló résztéma felelet, elméleti anyag ismerete SZÓBAN: 
társadalom fogalma, társadalom típusai, gazdasági élet, politikai 
eszmeáramlatok, mindennapi élet, szocializáció, család, társadalmi együttélés 
(norma) 

Testnevelés  1. Igazolt külső sportegyesületben végzett rendszeres sportmozgás, (lehet 
tánc is). 
2. A tanórák legalább 60%-án való aktív részvétel. 
3. Iskolai sportnapokon, külső helyszínekre szervezett eseményeken való 
részvétel. 
4. Öt állóképességi teszt teljesítése a megadott normákon belül, PLUSZ 
egy egyeztetett sportelméleti házi dolgozat legalább 2 db A/4-es oldal 
terjedelemben. 
 
• 1 perc alatt 10 db fekvőtámasz 
• 1 perc alatt 25 db felülés hanyatt fekvésből tarkóra tartással 
• 1 perc alatt 25 törzsemelés hason fekvésből tarkóra tartással 
• 1 perc alatt 25 guggolásból felállás 
• 1 m helyből távolugrással 

 

  11T 
Magyar nyelvtan Mindenkinek (11-12) a kiírás szerinti napon írásbeli tudáspróba!  Tesztfeladat a 

tananyag követelményeiből. A kiadott házi dolgozat beadása! 

Magyar irodalom • A 19. század stílusirányzatai – a romantika, realizmus jellemzői és 
képviselői a világirodalomban és Magyarországon. 

• A 19. század második felének irodalmából – Madách Imre: Az ember 
tragédiája 

• Az orosz realisták – Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Csehov (egy novella 
ismertetése). 

• Vajda János költészete (Húsz év múlva, Nádas tavon) 

• Mikszáth Kálmán (novellák, Beszterce ostroma) 

Történelem Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, II. Ulászló, II. Lajos, Mohács, Az ország részekre 
szakadása, Erdély fejlődése, Várháborúk + egyéni beszámolók írásban és 
szóban, órai aktivitás 

Matematika Szögfüggvények, kombinatorika témakörökben egy-egy jegy, órai aktivitás, 
Félév végi vizsgadolgozat 

Angol   

Biológia 1.emésztő és légzőrendszer (írásbeli) 
2. keringési rendszer és a belső környezet (írásbeli) 
3. házi dolgozat az  immunrendszerről (írásbeli+szóbeli) 

Földrajz   

Informatika Excel alapfüggvények ismerete (szum, átlag, darab) relatív, abszolút 
cellahivatkozás tudatos használata. A fél évig 2 gyakorlati feladat elkészítése, 
vizsgán 1 feladat megoldása. 

Társadalom 
ismeret 

Órai aktivitás, Önálló résztéma felelet, elméleti anyag ismerete SZÓBAN: 
innováció, társadalmi szabályok, Konformizmus és szubkultúrák, Emberi jogok, 
Jogi norma, jogrendszer, Államtípusok jellemzői és viszonyuk a civil szférához. 

Testnevelés  1. Igazolt külső sportegyesületben végzett rendszeres sportmozgás, (lehet 



tánc is). 
2. A tanórák legalább 60%-án való aktív részvétel. 
3. Iskolai sportnapokon, külső helyszínekre szervezett eseményeken való 
részvétel. 
4. Öt állóképességi teszt teljesítése a megadott normákon belül, PLUSZ 
egy egyeztetett sportelméleti házi dolgozat legalább 2 db A/4-es oldal 
terjedelemben. 
 
• 1 perc alatt 10 db fekvőtámasz 
• 1 perc alatt 25 db felülés hanyatt fekvésből tarkóra tartással 
• 1 perc alatt 25 törzsemelés hason fekvésből tarkóra tartással 
• 1 perc alatt 25 guggolásból felállás 
• 1 m helyből távolugrással 

 

  12T  
Magyar nyelvtan Mindenkinek (11-12) a kiírás szerinti napon írásbeli tudáspróba!  Tesztfeladat 

a tananyag követelményeiből. A kiadott házi dolgozat beadása! 

Magyar irodalom • Az első három tétel (Petőfi, Arany, Ady) 

• Franz Kafka: Az átváltozás (elidegenedés, groteszk, abszurd) 

• Thomas Mann: Mario és a varázsló  

• Az avantgarde – az izmusok jellemzői 

• József Attila költői pályakép – művek (Nem én kiáltok, Klárisok, 
Levegőt, Eszmélet. Reménytelenül, A Dunánál, kései költészet) 

Történelem Órai aktivitás, Önálló résztéma felelet, elméleti anyag ismerete írásban és 
szóban:1848/’49 szabadságharc, Dualizmus, Az I. Világháború kitörése, 
eseményei, Az I. Világháborút lezáró békék. 

Matematika   

Angol tesz: hallás utáni szövegértés, levélírás, szövegértés; szóbeli: családi és 
nemzeti ünnepek 

Informatika A vizsgáig tanórán 3 feladat elkészítése 50%-ra. 1 szövegszerkesztés, 1 
táblázatkezelés, 1 prezentáció!  

Társadalom 
ismeret 

Órai aktivitás, Önálló résztéma felelet, elméleti anyag ismerete írásban és 
szóban: Innováció, Társadalmi együttélés szabályai, Konformizmus és 
szubkultúrák, Emberi Jogok. 

Testnevelés  1. Igazolt külső sportegyesületben végzett rendszeres sportmozgás, 
(lehet tánc is). 
2. A tanórák legalább 60%-án való aktív részvétel. 
3. Iskolai sportnapokon, külső helyszínekre szervezett eseményeken 
való részvétel. 
4. Öt állóképességi teszt teljesítése a megadott normákon belül, PLUSZ 
egy egyeztetett sportelméleti házi dolgozat legalább 2 db A/4-es oldal 
terjedelemben. 
 
• 1 perc alatt 10 db fekvőtámasz 
• 1 perc alatt 25 db felülés hanyatt fekvésből tarkóra tartással 
• 1 perc alatt 25 törzsemelés hason fekvésből tarkóra tartással 
• 1 perc alatt 25 guggolásból felállás 
• 1 m helyből távolugrással 

 


