
¾ ÉVES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 
 

 I/9T 9C1/9C2 10C 11T 12T 

Magyar irodalom 1. jegy: Középkori kultúra és 
magyar irodalom 
2. jegy: anyanyelvi 
feladatlap (hangok, 
szóelemek, helyesírás, 
szövegértés) 
3. jegy: feladatok a Ki 

vagyok  én? Petőfi és saját 

válaszaim projekttel kapcs.   
szorgalmi jegyszerzési, 
javítási lehetőség: Középkori 
művészet: Román és gótikus 
stílus - házi dolgozat (2 
oldal) 

1. jegy: Középkori kultúra és 
magyar irodalom 
2. jegy: Szövegértési feladat 
3. jegy: feladatok a Ki vagyok  

én? Petőfi és saját válaszaim 
projekttel kapcs. 
szorgalmi jegyszerzési, javítási 
lehetőség: Középkori művészet: 
Román és gótikus stílus - házi 
dolgozat (2 oldal) 

1. jegy: 
Felvilágosodás a 
magyar irodalomban 
2. jegy: Szövegértési 
feladatlap 
3. jegy: feladatok a Ki 

vagyok  én? Petőfi és 

saját válaszaim 
projekttel kapcs. 
 

1. jegy: Juhász Gyula,  
Tóth Árpád pályakép 
elkészítése (nem 
életrajz!) 
2. jegy Szóbeli vizsga  
Ady Endre költészete, 
Babits Mihály költészete 
a tanult versek 
ismeretében, 
kifejezőeszközök 
felismerése 

Az eddig tanult 
anyagrészekből 
írásbeli és szóbeli 
felelet 
Petőfi, Arany, Babits, 
Pilinszky, Kafka, 
Illyés, József Attila, 
Radnóti,  

Magyar nyelvtan lásd fent. 1. jegy: Hangok és 
hangtörvények 
2. jegy: Anyanyelvi feladatlap 
3. jegy: Helyesírás:szóelemző és 
hagyományos írásmód 

1. jegy: Hangok és 
hangtörvények 
2. jegy: Anyanyelvi 
feladatlap 
3. jegy: Helyesírás: 
szóelemző és 
hagyományos 
írásmód 

1. jegy szövegértési 
feladat 

Szövegértés! 

Matematika 2. csop: Geometriai 
alapfogalmak, szögek és 
háromszögek szerkesztése. 
Geometriai transzformációk 
(forgatás, tükrözés, 
nagyítás). Egyenletek és 
egyenletrendszerek. 

3. csop: Kétismeretlenes 
egyenletrendszerek, geometriai 
alapfogalmak, háromszögek és 
négyszögek azonosságai - 
szögek és oldalak kiszámítása, 
geometriai bizonyítások 

Alakzatok síkban és 
térben, forgáskúpok, 
gúlák, hengerek, 
hasábok. A 
párhuzamos szelők 
tétele. A 
szögfüggvények 
alapjai. 

Hatványozás és n-edik 
gyökvonás azonosságai, 
exponenciális és 
logaritmusos 
egyenletek. Számtani 
sorozatok. 

 

Történelem Az Államalapítás (Géza 
fejedelem, Szent István), II. 
András (Aranybulla), IV. 
Béla (Tatárjárás), Anjou 
királyaink (Károly Róbert, 

Az ókori Róma földrajza, 
gazdasága és társadalma. Róma 
alapítása, A patríciusok és 
plebejusok harca, A pun 
háborúk, A köztársaság 

A angol polgári 
forradalom, Európa 
politikatörténete a 
XV-XVII. században, 
Az Államalapítás 

 II. Ulászló, II. Lajos, 
Török benyomulása, Az 
ország részekre 
szakadása. A trök 
berendezkedés 

A nagy gazdasági 
világválság, A 
nemzetiszocializmus, 
A második 
világháború, A 



Nagy Lajos), Luxemburgi 
Zsigmond, Hunyadi János, 
Hunyadi Mátyás, II. Ulászló, 
II. Lajos, Török 
benyomulása, Az ország 
részekre szakadása. 

virágkora, A köztársaság válsága (Géza fejedelem, 
Szent István), II. 
András (Aranybulla), 
IV. Béla (Tatárjárás), 
Anjou királyaink 
(Károly Róbert, Nagy 
Lajos) 

Magyarországon,Erdély 
aranykora, hanyatlása,A 
várháborúk kora, A 
török kiűzése, Rákóczi 
szabadságharc. 
 

Holocaust. 

Kémia  Az atomok felépítése. 
A periódusos rendszer. 
Az elektronszerkezet. 
Képletek írása. A kémiai 
folyamatok jelölése. Az atomok 
kapcsolódása. 

Az anyagok 
csoportosítása. Az 
atomok felépítése 
AZ atomok elektron 
szerkezetének 
kiépülése. A 
periódusos 
rendszer.Ionok 
képződése. A 
molekulák 
kialakulása. Képletek 
írása. 

  

Biológia    A  táplálkozási, a légzési, 
keringési, kiválasztási  
szervrendszer, 
felépítése,   működése, 
egészsége.  A vér, a 
nyirok rendszer, az 
immunitás, a 
vércsoportok. 

 

Fizika  ? Félvezetők. 
Elektromos áram 
folyadékokban, 
vákuumban és 
gázokban. 
Mágnesesség 
alapjelenségei. 
Elektromosság és 
mágnesesség közti 
összefüggés. 
Transzformátor. 

  



Generátor, váltakozó 
áram fogalma. 
Távvezetékrendszer. 

Földrajz  Írásbeli: A vízburok és a légkör 
Házi dolgozat: A légkör és a víz 
szennyezés összefüggései 

Írásbeli: Település és 
népességföldrajz 
Házi dolgozat: A 
fejlődő világ országai 

  

Természetismeret Írásbeli: A népességföldrajz 
témaköre 
Házi dolgozat: A szegénység 
és népességrobbanás 
összefüggései 

    

Német  Mindenkinek egyéni szinten: A 
negyedévben tanult szavak; 
Olvasott szöveg értése; 
Nyelvhelyesség (nyelvtan); 
Hallott szöveg értése; Levélírás; 
Beszélgetés 

Mindenkinek egyéni 
szinten: Olvasott 
szöveg értése; 
Nyelvhelyesség 
(nyelvtan); Hallott 
szöveg értése; 
Levélírás; Beszélgetés  

Mindenkinek egyéni 
szinten: A negyedévben 
tanult szavak; Olvasott 
szöveg értése; 
Nyelvhelyesség 
(nyelvtan); Hallott 
szöveg értése; Levélírás; 
Beszélgetés 

A negyedévben 
végzett feladatok 
értékelése és egy 
teljes érettségi 
feladatsor 

Angol Kezdő1: can/can't, 
could/couldn't, was/were, 
ételek, számolható és 
számolhatatlan főnevek, 
some/any 

Kezdő2:  can/can't, 
could/couldn't, was/were, 
ételek, számolható és 
számolhatatlan főnevek, 
some/any 
 

Középhaladó: 
környezetvédelem, 
környezetszennyezés; 
film és zene; 'will', 
időhatározói 
mellékmondat, 
szenvedő szerkezet 

 teszt: 1 levél, 
nyelvhelyességi 
feladat, olvasott 
szöveg értése 
szóbeli: személyes 
vonatkozások, 
család; iskola 

 Informatika Egy irányított feladat és egy 
minta utáni feladat 
elkészítése 
szövegszerkesztő 
programban. Használt 
ismeretek: bekezdés, 
karakter, táblázat formázási 
lehetőségek, tabulátorok 
használata. 

Egy irányított feladat és egy 
minta utáni feladat elkészítése 
szövegszerkesztő programban. 
Használt ismeretek: bekezdés, 
karakter, táblázat formázási 
lehetőségek, tabulátorok 
használata. 

2 prezentáció 
elkészítése a 
megadott feltételek 
alapján (képek 
beillesztése, 
felsorolás készítése, 
háttér, betűszín 
beállítása, animáció 
készítése, 2 fogalom 
magyarázat. 

Táblázatkezelés: 
diagramok kialakítása, 
testre szabása, 2 
táblázat és abban a 
diagram megfelelő 
formában való 
elkészítése. A táblázatok 
alapfogalmaiból 2 
fogalom elkészítése. 

2 feladat 
szövegszerkesztés, 
prezentáció 60%-os 
szintű elkészítése 

Társadalomismeret    Társadalom felépítése, Társadalom 



társadalom tipusai, 
Család, A pénzhasználat, 
A pénz, mint 
fizetőeszköz. 

felépítése, Család, 
Társadalmi normák, 
jog erkölcs etika. 
Kultúra, Innováció, 
Államfői hatalom, 
Országgyűlés, 
Kormány, 
Ombudsman, 
Választási rendszer.                                          

Vizuális kultúra 1. Házi dolgozat: 
Mezopotámia művészete (2 
oldal) 
2. Álló emberalak rajza 
grafittal 

1. Házi dolgozat: 
Mezopotámia művészete 
(2 oldal) 
2. Ülő emberalak rajza grafittal 

1.Házi dolgozat: Kora 
keresztény művészet 
(2 oldal) 
2.Portré grafittal 
 
 

1.Házi dolgozat: 
Reneszánsz mesterek  
(minimum 2 oldal) 
2.Portré-festékkel 

1.A féléves 
vizsgadolgozat 
leadása 
(utolsó 
lehetőség!!!):A 
magyar televíziózás 
története 
2.Házi dolgozat: 
Camera obscura 
 

Ének 1.Házi dolgozat - 
Reneszánsz zenéje ( 1 oldal) 
2. Éneklés vagy 
ritmusgyakorlat 

Házi dolgozat- Reneszánsz 
zenéje ( 1 oldal) 2. Éneklés vagy 
ritmusgyakorlat 

1.Házi dolgozat-Bach 
élete és művei (2 
oldal), 2. Éneklés 
vagy ritmusgyakorlat 

  

Tan. módszertan - Láng 
Annamária 

Órán való aktív részvétel, 
órai munka értékelése 

    

Testnevelés A  9. - 10.- 11.- ÉS A 12. ÉVFOLYAMOSOK SZÁMÁRA. 
2013. március 

 

1. Az igazoltan külső sportegyesületben rendszeresen sportolók (lehet tánc is), érdemjegye 5-ös! 
2. Azok a tanulók, akik nem igazolt sportolók, abban az esetben kaphatnak érdemjegyet, ha az alábbiak közül legalább két 

feltételnek megfelelnek!!!! 

• Iskolai házi versenyeken való részvétel,  

• Öt állóképességi teszt teljesítése a megadott normákon belül,  

• Egy egyeztetett sportelméleti, vagy sporttörténeti, házi dolgozat legalább 2 db A/4-es oldal terjedelemben. 

• A tanítási órák 60%-án való részvétel! 

 



3. Felmentés csak hivatalos orvosi igazolás bemutatása esetén lehetséges! 

ÁLLÓKÉPESSÉGI TESZTEK ÉRTÉKELÉSE 
   

FELADATOK 
ÉRDEMJEGY 

1 2 3 4 5 
Hanyatt fekvésből felülés (egy perc): 1-5 6-12 13-18 19-25 26-tól 

1-1 kg súly tartása oldalsó 
középtartásban: 

1-5 mp 6-10 mp 11-15 mp 16-20 mp 21-től 

Guggolásból felállás (egy perc): 1-8 9-15 16-20 21-25 26-tól 

Hason fekvés, homorítás hátra, kéz a 
tarkón: 

1-5 6-12 13-18 19-25 26-tól 

Helyből távolugrás (lányok) : 0-50 cm 51-70 cm 71-90 cm 91-110 cm 111 cm-től 

Helyből távolugrás (fiúk) : 0-65 cm 66-90 cm 91-110 cm 111-135 cm 136 cm-től 

Fekvőtámasz (1 perc): 1-5 6-10 11-15 16-25 26-tól 
 

 


