
I. negyedéves vizsgakövetelmények 
Tanár/tantárgy I/9T II/10T 9T 10T 11T 12T 

Czifrik Piroska 
Anyanyelvi 
kommunikáció 
Magyar irodalom, 
nyelvtan 

Anyanyelvi kommunikáció: 
- Részvétel az ARC projektben - 
saját plakát készítése okt. 31-ig 
-A kommunikáció fogalma és 
típusai (szóhoz kötött és szavakon 
túli),  tömegkommunikációs 
eszközök 
-Petőfi Sándor: Itt van az ősz itt van 
újra  - versillusztráció készítése 
(szorgalmi: a vers felmondása 
fejből) 
-Lázár Ervin: DÖMDÖ-DÖMDÖ-
DÖMDÖDÖM (tartalom, tanulság) 
-Anyanyelvi feladatlap kitöltése 
(szövegértés, szókincs, nyelvi 
játékok, kiejtés szerinti írásmód) 

Anyanyelvi kommunikáció: 
-Részvétel az ARC projektben - 
saját plakát készítése okt. 31-ig 
-A kommunikáció fogalma, 
tényezői, céljai, fajtái, 
tömegkommunikáció eszközei és 
hatása 
-Az érvelés szabályai, kulturált 
véleményalkotás, etikett a 
kommunikációban 
-Bibliai teszt (személyek, 
történetek, motívumok, művészeti 
alkotások) 
-Anyanyelvi feladatlap 
(szövegértés,szókincs, helyesírás, 
nyelvi játékok) 
 

Irodalom:  
-az irodalom és szépirodalom 
fogalma, szerepe, "haszna" 
-irodalmi műnemek jellemzése 
-szemelvények az ókori szerelmi 
költészetből: 
Szapphó és Catullus órán 
megismert műveinek értelmezése 
fogalmak kifejtése: antikvitás, 
himnusz, helyzetdal, epigramma, 
dal 
Nyelvtan: 
-Részvétel az ARC projektben - 
saját plakát készítése okt. 31-ig 
-A kommunikáció fogalma, 
tényezői, céljai, fajtái, 
tömegkommunikáció eszközei és 
hatásai 
-Anyanyelvi feladatlap 
(szövegértés, helyesírás:kiejtés 
szerinti írásmód) 

Irodalom: 
-irodalmi műnemek jellemzése 
-az alábbi epikus művek ismerete 
és értelmezése: Cervantes - Don 
Quijote, Swift - Gulliver utazásai, 
Voltaire - Candide vagy az 
optimizmus 
ide tartozó fogalmak kifejtése: 
manierizmus, pikareszk, regény, 
lovagregény, lovagi eszmény, 
paródia, a humor mint esztétikai 
minőség,  felvilágosodás, ateizmus, 
deizmus, utaztató regény, utópia, 
ellenutópia, szatíra, irónia, faarc, 
kalandregény, tézisregény 
Nyelvtan: 
-Részvétel az ARC projektben - 
saját plakát készítés okt. 31-ig 
-Anyanyelvünk változatai, 
rétegződése (nemzeti nyelv, 
irodalmi nyelv, köznyelv, 
csoportnyelvek: szaknyelv, 
hobbinyelv, életkori 
nyelvváltozatok, argó, szleng, 
dialektusok példákkal) 
-Anyanyelvi feladatlap (szókincs, 
szövegértés, helyesírás) 

  

Czifrik Piroska 
Német 

- hangok és betűk ismerete, helyes 
ejtése 
- köszönés és bemutatkozás szóban 
és írásban 
-tanult szavak, kifejezések 

Mindenkinek egyéni szintű vizsga 
személyes egyeztetés alapján 

Mindenkinek egyéni szintű vizsga 
személyes egyeztetés alapján 

Mindenkinek egyéni szintű vizsga 
személyes egyeztetés alapján 

Egyéni szintű vizsga személyes 
egyeztetés alapján 

Írásbeli feladatsor: a negyedévben 
tanult nyelvtan és szókincs, 
szövegértés olvasás és hallás után, 
Szóbeli téma kifejtése: Familie und 
Personenbeschreibung 

Csengődi Eszter 
Angol 

Bemutatkozó plakát készítése Teszt: szövegértés, család, többes 
szám, adatlap kitöltése 

• Which is your favourite 
season? What's the 
weather like then? What 
do you usually do? 

• What do you do every day? 

• Describe your room 
VAGY teszt és szóbeli 

Teszt: Daily routine, Plural of 
nouns, House and flat 

Teszt: Tenses; Family life, Daily 
routine, Housework 

Articles-teszt; Tenses-teszt; Daily 
routine, Family, Housework, Future 
plans-szóbeli 

Huzsvári Erzsébet     Magyar nyelv: szövegértési feladat 
legalább %0%-os megoldása (40-
ből 20 pont!) 

Magyar nyelv: szövegértési feladat 
legalább %0%-os megoldása (40-
ből 20 pont!) 

  



Huzsvári Erzsébet 
Magyar irodalom 

    Magyar irodalom: A romantika 
kora, jellemzői. képviselői 
Magyarországon és Európában 
(segédanyag a távoktatáson - műv. 
korok) 
A reformkor irodalma: Katona 
József drámájának ismerete, Petőfi 
Sándor költészete - korai költ. 
forradalmi látomásköltészet. 
szerelmi líra, tájköltészet - 
versekkel együtt! 
Arany balladaköltészete, a bűn és 
bűnhődés kimutatása, Vörösmarty 
gondolati lírája, a modernizmus 
jegyei az Előszó című versben. Jókai 
egy regényén keresztül a statikus 
hős bemutatása (romantika). 
 Az önkényuralom korának sajátos 
írói-költői magatartása, Madách: Az 
ember tragédiája (színek, kérdések, 
filozófiai tételek). 

Magyar irodalom: A romantika 
kora, jellemzői. képviselői 
Magyarországon és Európában 
(segédanyag a távoktatáson - műv. 
korok) 
A reformkor irodalma: Katona 
József drámájának ismerete, Petőfi 
Sándor költészete - korai költ. 
forradalmi látomásköltészet. 
szerelmi líra, tájköltészet - 
versekkel együtt! 
Arany balladaköltészete, a bűn és 
bűnhődés kimutatása, Vörösmarty 
gondolati lírája, a modernizmus 
jegyei az Előszó című versben. Jókai 
egy regényén keresztül a statikus 
hős bemutatása (romantika). 
 Az önkényuralom korának sajátos 
írói-költői magatartása, Madách: Az 
ember tragédiája (színek, kérdések, 
filozófiai tételek). 
A Nyugat, Ady költészete, 
Babits:Levelek Írisz koszorújából 

Kiss Szilárd 
Matematika 

  Matematika: műveletek törtekkel, 
százalékszámítás, hatványozás és 
gyökvonás, legkisebb közös 
többszörös, legnagyobb közös 
osztó, egyismeretlenes elsőfokú 
egyenletek, halmazok és 
halmazműveletek, abszolútérték  

Matematika: hatványozás és 
gyökvonás, egyenes egyenlete, 
másodfokú egyenlet és 
függvények, metszéspontok 
kiszámítása, másodfokú 
egyenlőtlenségek megoldása 
grafikus úton 

Matematika: Trigonometrikus 
egyenletek, addíciós tételek, 
kombinatorika, 
koordinátageometria (vektorok, 
vektorok hossza, vektorok 
összeadása, kivonása, skaláris 
szorzata, kör egyenlete, egyenesek 
és pontok egymással való viszonya) 

 

Kiss Szilárd 
Fizika 

   Fizika: Hőtan: Halmazállapotok, 
halmazállapot-változások, 
hőtágulás, hővezetés, hőterjedés, 
gázok állapotegyenletei (izobar, 
izochor, izoterm folyamatok, 
egyesített gáztörvény), 
hőmérséklet, energia, fajhő, 
nyomás 
Elektrosztatika: atom szerkezete, 
töltések, Coulomb törvénye, 
töltésmegmaradás törvénye, 
töltésmennyiség, feszültség, 
áramerősség, ellenállás 

  

Szikszay Viki 
Matematika 

Matematika:A természetes szám, 
az egész szám és a racionális szám 
fogalma, ellentett, abszolút érték, 
reciprok, tört, tizedes tört. 
Ábrázolás a számegyenesen. 
Alapműveletek egész számokkal 
és tizedes törtekkel. 
(Arány, aránypár, arányos osztás. 
Az egyenes és a fordított 
arányosság fogalma. Arányossági 
feladatok. 
Százalékszámítás.) 
  
 

Alapműveletek egész számokkal és 
tizedes törtekkel. 
Terület és térfogatszámítások. 
A megismert számhalmazok. 
 Véges és végtelen halmazok. 
 Ponthalmazok. 
 Halmazműveletek: unió, metszet, 
részhalmaz. 

Alapműveletek egész számokkal és 
tizedes törtekkel. 
A megismert számhalmazok, 
ponthalmazok áttekintése, véges és 
végtelen halmazok, az intervallum 
fogalma.  
Halmazműveletek: unió, metszet, 
részhalmaz képzés, két halmaz 
különbsége.  

  Koordinátageometria: 
vektorműveletek, vektorok 
skalárszorzata,2 pont távolsága, 
egyenes normálvektoros alakja, 
meredeksége, egyenesek kölcsönös 
helyzete (merőlegesség, 
párhuzamosság, metszéspont), 
pont egyenestől való távolsága, 
szakasz felezőpontja, 
harmadolópont, háromszög 
súlypontja, kör egyenlete, kör - 
egyenes kölcsönös helyzete, 2 kör 
metszéspontja, háromszög köré 
írható körének egyenlete. 



Szikszay Viki 
Természetismeret 
izika 

Természetismeret: Tájékozódás a 
Földön (térképismeret, GPS, 
napóra, iránytű) 
Az élettelen környezeti tényezők és 
ezek változásai.  
Az élőlények tűrőképessége, 
adaptációja, szelekciója.  
 Az élővilág egyed feletti 
szerveződési szintjei. 

Természetismeret: 
Mértékegységek. Életünk és az 
energia 
Mechanikai energiák. 

Fizika: Mechanika(tálékozódás, 
egyenes és görbe vonalú 
mozgások, viszonyítási rendszerek - 
gyakorlati alkalmazások) 

   

Ludas Viktor 
Társadalomismeret 
Történelem 

Társadalomismeret 

• Órai munka 
• Házi dolgozat: Híres 

emberek vagy példakép 
témában. 

• Feladatlap vagy felelés: 
Tájékozódás térben és 
időben. Századok, égtájak. 
Események elhelyezése 
időszalagon. 

 

Társadalomismeret 

• Dolgozat: Fogyasztói 
társadalom, öregedő 
társadalom. 

• Órai munka 

• Házi dolgozat: Reklámok 
(Reklám készítése 
választható témában és 
formában: plakát vagy 
rádiós reklám, fotó, 
reklámfilm. 

Történelem 

• Felelés és dolgozat: Ókori 
civilizációk (Mezopotámia, 
India, Kína, Egyiptom, 
Fönícia, Palesztina) 

• Házi dolgozat választható 
témakörben az ókori görög 
történelem alábbi 
elemeinek valamelyikéből: 
kultúra (színház, 
szobrászat, kerámiák, 
irodalom, mitológia), sport. 
2 oldal + 
képek,mellékletek. 

Történelem 

• Dolgozat: Honfoglalás, 
államalapítás és Szent 
István (fogalmak, 
térképhasználat, esszé) 

• Írásbeli feladat: Szent 
László és Könyves Kálmán 
törvényei. (Forráselemzés, 
gyakorló feladatok 
megoldása) 

• Felelet: II. András, az 
Aranybulla és a Tatárjárás 
témakörben. 

- - 

Csikós Ildikó 
Történelem 

    Történelem: A Rákóczi 
szabadságharc – feladatlap 
kitöltése (A felkelés előzményei, 
okai, célkitűzései, fogalmak, a 
szabadságharc értékelése) 
A felvilágosult abszolutizmus 
kora – Mo.a XVIII. sz.-ban – 
feladatlap: (nemzetiségek – 
népességmozgás-
térképhasználat; fogalmak, 
Mária Terézia rendeletei; II. 
József intézkedései - a 
gyakorolt feladatokban az 
ismeretek alkalmazása) 
A rendi államszervezet – 
feladatlap ill. szóbeli ( hatalmi 
ágak, az országgyűlés 
működése, eszmeáramlatok, 
emberi és polgári jogok a XVIII. 
sz.-tól) 

Történelem: Az első ipari 
forradalom – feladatlap (a 
gyakorolt feladatokban az 
ismeretek alkalmazása) 
A reformkor Magyarországon – 
feladatlap (tesztkérdések és 
esszé - célok, törekvések, 
fogalmak, Széchenyi és Kossuth 
tevékenysége) 
1848-49 forradalom és 
szabadságharc – feladatlap, 
térképhasználat, célok, 
fordulópontok, értékelés – 
írásbeli vagy szóbeli felelet 

Szekeres József 
Informatika 

  Egy legalább 200 képkockából álló 
animáció elkészítése a Stykz nevű 
programban. Az animációban 
részben 2 figura legyen legalább. 
A program otthoni gyakorláshoz 
letölthető innen: 
http://www.stykz.net/downloads/
win/Install_Stykz.zip 

Két prezentáció készítése. Az egyik 
szabad prezentáció, a megadott 
témák alapján, a másik kötött, a 
feladat pontjai alapján kell 
elkészíteni. 
A felkészülésben segítség lehet az 
alábbi tananyag: 
http://178.48.18.177:555/tanext/
moodle/mod/scorm/view.php?id=
116 

Táblázatkezelés téma: 
Alapvető számolási műveletek a 
táblázatban. Műveletek cellákkal. 
Sorozatok készítése. 
Táblázat formázás. 
A felkészülésben segítség lehet az 
alábbi tananyag: 
http://178.48.18.177:555/tanext/
moodle/mod/scorm/view.php?id=
109 

Adatbázis téma: 
Egy adattábla elkészítése, mezők és 
típusaik beállítása, minimum 6 
adatsorral való feltöltése. 
Egy adatbázis teszt elkészítése az 
alábbi tananyag alapján: 
http://178.48.18.177:555/tanext/
moodle/mod/scorm/view.php?id=
106 

  



Töviskes Mária 
Kémia 

  Kémia: 
Az atom felépítése, az elemi 
részecskék jellemzése. 
Az rendszám, a tömegszám, az  
izotópia fogalma. Az atom 
alapállapota.  
Gerjesztett állapot. Atompálya 
fogalma. Az atompályák jellemzői. 
Elektronhéj, alhéj fogalma. Telített 
és telítetlen elektronhéj fogalma. 
- Az atomok elektronszerkezetének 
kiépülése. Az energia minimum 
elve, a Pauli-elv, a Hund-szabály. A 
periódusos rendszer. 
 -Az atomok mérete. 
 

Kémia: 
A szerves kémia kialakulása, 
tárgya.(organogén elemek, 
szervetlen és szerves anyag. 
szénvegyületek kémiája) 
A szénatom különleges 
tulajdonságai, a szénvegyületek 
nagy száma. 
A szénvegyületek csoportosítása. 
(szénhidrogének, heteroatomos 
vegyületek,telített és telítetlen, ill. 
nyílt és zárt láncú szénvegyületek, 
konstitúció. konstitúciós képletek.) 
Homológsor, az izoméria és 
konformáció fogalma. 
A telített szénhidrogének fizikai és 
kémiai tulajdonsága. Tökéletes 
égése,olvadás és forráspontja. 

  

Töviskes Mária 
Biológia 

   Biológia: 
Az életjelenségek. Az élő 
rendszerek szerveződései. Egyed 
feletti és egyed alatti szerveződési 
szintek. 
Az élőlények csoportosítása, 
mesterséges és természetes 
rendszerezés.  A faj fogalma. A 
rendszertani kategóriák. 
A következő élőlény csoportok 
jellemzése testfelépítés, 
táplálkozás, szaporodás 
rendszerezésük, biológiai 
jelentőségük alapján. 
Vírusok, baktériumok, eukarióta 
egysejtüek, gombák, moszatok, 
mohák. harasztok, nyitvatermők. 

Biológia: 
A sejt anyagai. 
Az organogén elemek. 
A szervetlen vegyületek ( a víz, az 
ionok ). 
Szerves vegyületek: 
A szénhidrátok, monoszacharidok, 
diszacharidok, és poliszacharidok 
biológiai jelentősége. 
Lipidek: Neutrális zsírok, 
foszfatidok, karotinoidok, 
szteránvázas vegyületek. 
Fehérjék: Felépítésük, szerkezetük, 
élettani szerepük. Csoportosításuk. 
Nukleinsavak:  A DNS és RNS 
összehasonlítása. Biológiai 
jelentőségük értelmezése. 

 

Kutai Annamária 
Ének 

   Ének: 
Beadandó írásbeli: 

1. Klasszikus zene: korszak, 
társadalom, 
társművészetek, bécsi 
klasszikus zeneszerzők. 

2. Haydn, Mozart, vagy 
Beethoven élete és művei. 
Mindkét beadandónál 2 
oldal! 

AKI ÓRÁRA JÁRT, ANNAK NEM KELL 
BEADANDÓT ÍRNI!!!  
MÁSKÉPPEN VIZSGÁZNI NEM 
LEHET, CSAK ÍRÁSBAN!!! 

  

 


