
Féléves vizsgakövetelmények 

 

Történelem 

9-10. évfolyam 

Az ókori Kelet államai (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína, Palesztina, Fönícia) 

- gazdaság, társadalom, kultúra, vallás 

A görög poliszok 

- a korai görög történelem: Kréta, Mükéné 

- a poliszok kialakulása társadalom, a démosz jogainak gyarapodása (Drákon, Szolón, 

Peiszisztrathosz, Kleiszthenész intézkedései) 

- a polisz államszervezete 

- a görög kultúra, tudomány, vallás jellemzői 

A Római Birodalom 

- Róma kialakulása, a köztársaság korai története 

- a római köztársaság államszervezete 

- a köztársaság válsága (Kr.e. I. sz.-ig) 

 

11. évfolyam 

A magyar reformkor 

- Széchenyi és Kossuth reformkori programja 

- A reformországgyűlések főbb célkitűzései, működésük 

- Az 1848-as forradalom és szabadságharc főbb eseményei, fordulópontjai 

- Az 1848-as áprilisi törvények bemutatása, értékelése 

- Az önkényuralmi korszak, a kiegyezés előzményei 

- A kiegyezés létrejötte, tartalma, a dualista államszervezet 

- A gazdaság és társadalom jellemzői a dualizmus korában 

- Budapest fejlődése a „hosszú XIX. században” 

 

12. évfolyam 

Az I. világháború 

- Szövetségi rendszerek kialakulása az I. világháború előtt 

- Az I. világháború hadviselésének jellemzői 

- Az I. világháborút lezáró békék és következményeik 

Magyarország a XX. század elején 



- Magyarország részvétele az I. világháborúban 

- Magyarországi forradalmak 1918-1919 

- A trianoni békeszerződés és gazdasági, társadalmi következményei 

Szovjet-Oroszország története 

- Oroszország az I. világháborúban, a bolsevik hatalomátvétel 

- Hadikommunizmus, intervenció, NEP, a sztálini diktatúra kialakulása 

 

Magyar irodalom  

11-12. évfolyam:  

Érettségi minta szövegértési feladat, 60 perc, érvelés házi dolgozat a XIX- XX. sz. magyar 

irodalmából. 

9-10. évfolyam 

Témakörök: 

Az antikvitás irodalma, homéroszi eposzok, a görög dráma. 

A középkor irodalmának jellemzői (Biblia magyarázat, nyelvhasználat, lovagi irodalom, 

vágánsköltészet). 

A reneszánsz irodalma, reneszánsz értékrend, Balassi Bálint költészete. 

A barokk jellemzői, képviselői, a barokk eposz, Zrínyi, Pázmány Péter. 

Felvilágosodás: kibontakozása, elterjedése, az utazó regény – példákkal, a felvilágosodás 

stílusirányzatai, a magyar felvilágosodás képviselői, Csokonai költészete. 

Általános ismeretek: műnemek, műfajok, verselések. 

 

Matematika 

Írásbeli feladatsor lesz az eddig átvett tananyagrészekből. 

 

 

 



Biológia 

Házi dolgozat leadása a vizsgát megelőzően kb. 3 oldal, Az ember légzési szervrendszere, 

működése, felépítése, egészségtana témában. 

Vizsgatémakörök 

Az emberi bőr 

Csontvázrendszer 

Izomrendszer 

Táplálkozási és keringési szervrendszer felépítése, működése, egészségtana 

 

Kémia 

Vizsgatémakörök 

Elsőrendű kémiai kötések kialakulása 

Az ionos kovalens és fémes kötés 

Molekulák térbeli felépítése, polaritása 

Delokalizált elektronok 

A benzol, a karbonát, a szulfát, a nitrát, az ion szerkezete 

Másodrendű kémiai kötések, jellemzése, példákkal 

Halmazállapotok jellemzése: gázok, folyadékok, szilárd anyagok 

Kristályrács típusok 

Kémiai reakciók fajtái, sav-bázis reakciók 

 

Informatika 

9-10. évfolyam: 

Szövegszerkesztés feladat megoldása minta alapján. 

Tartalma: 

 Karakter és bekezdés formázás 

 Tabulátorok 

 Táblázatok 

11-12. évfolyam: 

Egy érettségi feladatsorból a szövegszerkesztés és a prezentáció rész megoldása. 


