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Angol javító vizsga témakörök 6. évfolyam 

Írásbeli témakörök 
• Present Simple (I swim) 
• Present Progressive (I am swimming) 
• Past Simple (I swam) – regular, irregular verbs 
• Past Progressive (I was swimming) 
• Future going to (I am going to swim) 
• Used to (I used to swim a lot when I was a child.) 
• Adjectives: (not) as …. as (He is not as tall as his brother.) 
• Comparative and superlative forms (tall – taller – the tallest) 
• Prepositions of place (in front of, behind, between, next to, 

opposite, etc.) 
• Prepositions of movement (up, down, across, along, etc) 

Segítséget találsz hozzá a tankönyv végén: a nyelvtani összefoglaló a 92-

98. oldalon található! 

Szóbeli témakörök: 
• My room (Chloe’s room: 15. oldal) 
• Free time and going on holiday (30. oldal, meséld el sorrendben a 

történetet) 
• Describing a country (Brazil: 42. oldal) 
• Protecting the environment (7 good ideas: 66. oldal) 
• Getting around (Taxis, buses, trams, underground: 68. oldal) 

 

  



Biológia 

7.osztály  
 
Ismerje fel a tanuló a tanult élőlényeket kép, vagy rajz alapján és tudja legjellemzőbb 
tulajdonságaikat.  
Tudja a tanult élőlényeket az élőhelyüknek megfelelő kontinensen elhelyezni.  
Tudjon minden tanult életközösségben legalább egy táplálékláncot készíteni.  
Ismerje a nevezetes szélességi köröket és az általuk határolt éghajlati öveket.  
Tudjon különbséget tenni az éghajlati övek és éghajlati területek között, és jellemezni 
azokat.  
Legyen tisztában az alapvető környezetvédelmi fogalmakkal és a környezetszennyezés 
megelőzésének módjaival. 
Ismerje a rendszertani kategóriákat és azok jellemzőit. A tanult élőlényeket képes legyen 
ezekbe besorolni.  

8.osztály  
 
Szerveződési szintek, sejtek és szövetek típusai és azok jellemzői, felismerésük képről.  
A bőr felépítése, rétegei, alkotórészei és ezek feladatai.  
A mozgás szervrendszere, részei, a csontok, izomtípusok, csontkapcsolódások (rajz)  
 
Anyagcsere:   

• a légzés lényege, mechanizmusa, szervei, légzésszám.  
• az emésztés szervei, szakaszai, emésztőnedvek, tápanyagok, vitaminok  
• a keringés szervei, vérkörök és a szív (rajz), a vér, vércsoportok,  
• a kiválasztás szervei (rajz), a szűrlet, a vizelet alkotói, művese  

 
Tudósok és felfedezéseik a tananyaghoz kapcsolódóan.  
Szabályozás: Idegrendszer, hormonrendszer felépítése, főbb részei, feladatuk. 
Az ember szaporodása, szervek és feladataik, Fejlődési szakaszok és főbb jellemzőik. 
  



Fizika 
 
Kompetenciák 
A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az 
alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania:  
- ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai 
eszközök működésével;  
- az alapvető természettudományos megismerési módszerek ismerete, alkalmazása;  
- alapmennyiségek definiálása;  
- mértékegységek, mértékrendszerek használata; 
- egyszerű számítások elvégzése;  
- egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése, a kísérleti tapasztalatok 
kiértékelése;  
- grafikonok, ábrák értékelése, elemzése;  
- a tanult szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban;  
- a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének 
megértése, a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos problémák felismerése;  
- időbeli tájékozódás a fizikatörténet legfontosabb eseményeiben.  

A vizsga leírása  
A fizika osztályozó- és javítóvizsga szóbeli vizsga. A szóbeli vizsgát bizottság előtt kell 
letenni. 
A vizsgázó feladatsort húz. Egy-egy feladatsor több témakört érintően elméleti kérdéseket, 
számolási feladatokat és mérést tartalmazhat. A vizsgázónak legalább fél óra felkészülési idő 
áll rendelkezésére, ez alatt vázlatot készít, számításokat, méréseket végez. A vizsga során a 
jegyzetei felhasználásával szóban felel. 
Értékelés: 0-25%- elégtelen 
  25-40%-elégséges 
  40-60%-közepes 
  60-80%-jó 
  80-100% jeles 
 
Részletes követelmények: Az iskola helyi tantervében megfogalmazottak szerint. 
Témakörök: 

Fizika 7. osztály 
 
I. Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások  

1. Az anyag belső szerkezete  
2. A testek néhány mérhető tulajdonsága és ezek jellemző mennyiségei   
3. Kölcsönhatások (termikus, mechanikai, mágneses, elektromos, gravitációs)  

II. A testek mozgása  
1. A hely és a mozgás viszonylagos   
2. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás  
3. A változó mozgás  
4. Az egyenletesen változó mozgás. A gyorsulás fogalma  

III. A dinamika alapjai  
1. A tehetetlenség törvénye. A tömeg  



2. A sűrűség  
3. Az erő fogalma  
4. A legismertebb erőfajták  
5. Az erőmérés. Erő-ellenerő  
6. Több erőhatás együttes eredménye  
7. A súrlódási és a közegellenállási erő  
8. A forgatónyomaték  

IV. A nyomás  
1. A nyomás fogalma  
2. A folyadékok nyomása  
3. A gázok nyomása  
4. Közlekedőedények, hajszálcsövek  
5. A felhajtóerő. Arkhimédész törvénye  
6. A testek úszása, lebegése és elmerülése  

V. Energia, energiaváltozások  
1. Az energia fogalma  
2. A munkavégzés és a munka  
3. Az egyszerű gépek  
4. A testek belső energiája. A fajhő  
5. Az égés  
6. A teljesítmény  
7. A hatásfok  

VI. Hőjelenségek  
1. A hőterjedés  
2. A hőtágulás  
3. Halmazállapot-változások  

Fizika 8. osztály 
 
I. Elektromos alapjelenségek. áramerősség, feszültség  

1. Az anyag részecskéinek szerkezete  
2. A testek elektromos állapota  
3. Az elektromos áram. Az áramerősség  
4. Az elektromos áramkör  
5. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása  
6. Az elektromos feszültség  

II. Az elektromos ellenállás. Az egyenáram hatásai  
1. Az elektromos ellenállás. Ohm törvénye  
2. A vezetékek elektromos ellenállása  
3. Több fogyasztó az áramkörben  
4. Az egyenáram hatásai  
5. Az elektromos munka és teljesítmény kiszámítása  



III. Az elektromágneses indukció. A váltakozó áram  
1. Az elektromágneses indukció  
2. A váltakozó áram  
3. A transzformátor  
4. Az elektromos távvezetékrendszer  
5. Az elektromos áram hatásainak néhány gyakorlati alkalmazása  

IV. Fénytan  
1. A fény tulajdonságai  
2. Fényvisszaverődés síktükörről  
3. Fényvisszaverődés gömbtükörről  
4. A fénytörés  
5. Fénytani lencsék  
6. Optikai eszközök  
7. A színek  

Fizika 9. osztály 
 
A TESTEK MOZGÁSA  

1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás  
2. Változó mozgás  

- A változó mozgást végző test sebessége  
- Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás, a gyorsulás  
- A szabadon eső test mozgása  
- Az egyenletes körmozgás  
- A körmozgás és forgómozgás szögjellemzői  

3. A bolygók mozgása  
A NEWTONI DINAMIKA ELEMEI: A TÖMEG ÉS AZ ERŐ  

1. A tehetetlenség törvénye és az inerciarendszer  
2. A tömeg fogalma  
3. A sűrűség  
4. Lendület, lendületmegmaradás  
5. Erőhatás, erő, Newton törvényei  

- Az erő fogalma, a dinamika alaptörvénye  
- Erő-ellenerő. A mechanikai kölcsönhatás  
- Több erőhatás együttes eredménye  

6. Különféle erőhatások és erőtörvényeik  
-. Rugalmas erő  
- Súrlódás. Közegellenállás  
-. A nehézségi erő és a gravitációs erőtörvény  
7. Merev testek egyensúlya  

-. A forgatónyomaték 
- A párhuzamos hatásvonalú erők eredője 

 



- Tömegközéppont és súlypont. Egyensúlyi helyzetek  
FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKÁJA  

1. A szilárd testek, a folyadékok és a gázok nyomása  
2. Felhajtóerő. Arkhimédész törvénye  
3. Közlekedőedények. Hajszálcsövek, molekuláris erők  
4. Gázok és folyadékok áramlása  

ENERGIA, MUNKA  
1. Energiaváltozás munkavégzés közben  

- A munka  
- Az energia, energiamegmaradás 

 

- Gyorsítási munka. A mozgási energia.  
- Feszítési munka. Rugalmas energia  
- Az emelési munka és a helyzeti energia  

2. Teljesítmény, hatásfok  

Fizika 10. osztály 
 

Hőtan  
1. Hőtani alapjelenségek  

1.1. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei  
1.2. A folyadékok térfogati hőtágulása  

2. Gázok állapotváltozásai  
2.1. Emlékeztető. Állapotjelzők, állapotváltozások  
2.2. Gázok állapotváltozása állandó nyomáson (izobár állapotváltozás)  
2.3. Gázok állapotváltozása állandó térfogaton (izochor állapotváltozás)  
2.4. Gázok állapotváltozása állandó hőmérsékleten (izotermikus állapotváltozás)  
2.5. Az ideális gázok állapotváltozása, állapotegyenlete  

3. Molekuláris hőelmélet  
3.2. A gázok állapotváltozásainak molekuláris értelmezése  
3.3. A gázok belső energiája, a hőtan I. főtétele  
3.4. A gázok speciális állapotváltozásainak energetikai vizsgálata  
3.5. A termikus folyamatok iránya, a hőtan II. főtétele  

4. Halmazállapot-változások  
4.1. A halmazállapot-változások energetikai vizsgálata  
4.2. A halmazállapot-változások molekuláris értelmezése  

Elektrosztatika  
1. Elektrosztatikai alapismeretek  
2. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye  
3. Az elektromos mező jellemzése  

3.1. Az elektromos térerősség  
3.2. Az elektromos mező szemléltetése erővonalakakkal  
3.3. Az elektromos mező munkája. Az elektromos feszültség  



4. Elektromos töltések, térerősség, potenciál a vezetőn  
5. A kondenzátor: Az elektromos mező energiája  

Az elektromos áram, vezetési jelenségek  
1. Egyenáram. Áramköri alaptörvények  

1.1. Az áramköri alapmennyiségek. Ohm törvénye.  
1.2. Fémes vezetők ellenállása  
1.3. Az elektromos munka, teljesítmény és hőhatás  
1.4. Fogyasztók soros kapcsolása  
1.5. Fogyasztók párhuzamos kapcsolása  
1.6. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolásának gyakorlati alkalmazásai  

2. Vezetési jelenségek  
2.1. Elektromos áram folyadékokban. Az elemi töltés meghatározása  
2.2. Elektromos áram gázokban és vákuumban  
2.3. Elektomos áram félvezetőkben  
2.4. Félvezető eszközök  

A mágneses mező, elektromágneses indukció  
1. A mágneses mező  

1.1. A mágneses indukcióvektor, indukcióvonalak, fluxus  
1.2. Egyenes áramvezető és tekercs mágneses mezője  
1.3. Elektromágnesek a gyakorlatban  
1.4. A mágneses mező hatása mozgó töltésekre  

2. Elektromágneses indukció  
2.1. A mozgási elektromágneses indukció  
2.2. Nyugalmi elektromágneses indukció  
2.3. Az önindukció. A mágneses mező energiája  

3. A váltakozó feszültségű áramkörök  
3.1. A váltakozó feszültség előállítása és tulajdonságai  
3.2. A transzformátor  
3.3. Elektromos balesetvédelem és elsősegélynyújtás  

Fizika 11. osztály 
 

Mechanikai rezgések és hullámok  
1. Rezgőmozgás  

1.1. A rezgőmozgás fogalma.   
1.2. A harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltétele. A harmonikus 
rezgőmozgást jellemző mennyiségek 

 

1.3. A fonálinga (g mérése)  
1.4. A rezgést befolyásoló külső hatások és következményeik  

2. Mechanikai hullámok  
2.1. A hullám fogalma  
2.2. Hullámok viselkedése új közeg határán  



2.3. Hullámok találkozása. Interferencia  
2.4. A hanghullámok és jellemzőik  

Elektromágneses hullámok. Optika  
1. Elektromágneses hullámok  

1.1. Elektromágneses rezgések előállítása  
1.2. Elektromágneses hullámok keletkezése, csoportosítása és tulajdonságai  

2. Optika  
2.1. Fényhullámok terjedése vákuumban és anyagi közegekben  
2.2. Egyszerű optikai eszközök: tükrök és lencsék   
2.3. Optikai eszközök leképezési törvénye  
2.5. Fényhullámok interferenciája, elhajlása  
2.6. A fény mint transzverzális hullám  
2.7. Színfelbontás, színképek  

Modern fizika  
1. A modern fizika születése  

1.1. A fényelektromos jelenség  
1.2. A foton részecsketulajdonságai  
1.3. Az elektron hullámtermészete  

2. Az atommodellek  
2.1. Klasszikus atommodellek  
2.2. Az atomok vonalas színképe. Bohr atommodellje  
2.3. Az atomok hullámmodellje  

Magfizika. Csillagászat  
1. Az atommag szerkezete  

1.1. Az atommag fizikai jellemzői  
1.2. Nukleáris kölcsönhatás, kötési energia  

2. A radioaktivitás  
2.1. A természetes radioaktív sugárzások  
2.2. A radioaktív bomlás törvénye  
2.3. Sugárzást mérő eszközök. A radioaktív sugárzások biológiai hatása  
2.4. A radioaktív sugárzások gyakorlati alkalmazásai  

3. A maghasadás és a magfúzió  
3.1. Az uránatommagok hasadása  
3.2. Villamos energia termelése atomerőművekben. Az erőművek biztonsága és 
környezeti hatásaik 

 

3.3. A könnyű atommagok fúziója  
4. Csillagászat  

4.1. Csillagok születése és fejlődése  
4.2. A világegyetem szerkezete és fejlődése  
4.3. A világűr kutatása, távlatok  

 



Ének-zene minimum követelmények 

1.évfolyam 
   
Tudjon hallás után vissza énekelni dallamot, vissza tapsolni ritmust. 
Megadott hangról, helyes ritmusban, tiszta intonációra törekedve tudjon énekelni 
népdalokat, gyermekdalokat; figyelve a helyes testtartásra, légzésre, érthető szövegejtésre, 
artikulációra, megfelelő hangerőre. Tudjon mondókákat, népszokásdalokat 
Ismerje fel hallás után, kottaképről, írásban az egyenletes mérőt, negyedet, nyolcadot, 
negyed szünetet.Ismerje és használja az ütemmutatót (2/4), ütemvonalat, 
záróvonalat,ismétlőjelet,  szolmizációs hangok közül:d-m-s-l, ezek dallamfordulatait:s-m, 
l-s, d-m, s-m-d 
Ismerje ezen hangok kézjeleit és tudja használni . 
Ismerje és használja a ritmushangszereket:tikfa, triangulum, 
csengők,zsámolydob,cintányér 
Ismerje és használja a ritmusosztinátót. 
Tudja érzékeltetni és felismerni a következőket:  magas-mély, gyors-lassú. 
Tudjon csárdáslépést . 
Ismerje a vonalrendszert, tudjon benne elhelyezni hangokat(l-s-m-d) 

− öt vonal, négy vonalköz, alsó pótvonal. 
Ismerje a következőket:kórus, zenekar, férfi-női hang,szóló, hangszercsoportok:vonós, 
fúvós,ütős, pengetős, billentyűs, kérdés-felelet 
A hang szárának helyes írása az ötvonalas rendszerbe. 

2.évfolyam 
 
Ismerje a következőket: 
Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, kezdőhang, 
záróhang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék, népszokás, stafétaéneklés, 
kérdés-felelet, kánon, egyszerű többszólamúság. 
Tudjon mondókákat, gyermekdalokat, szokásdalokat, megzenésített verset(Pl.:Bóbita) 
Tudjon hallás után ritmust (tapsolni) ,dallamot vissza énekelni. 
Ismerje a következőket:félkotta, 4/4, ré;alsó lá 
Tudjon dallamfordulatokat énekelni:r-d; r-m; m-r-d; s-m-r-d; d-l; m-r-d-l,; 
Tudjon ritmust, dallamot rögtönözni. 
A hang szárának helyes írása az ötvonalas rendszerbe. 

3.évfolyam 
 
Ismerje a következőket: ritmusvariáció, 3/4,4/4 ütemmutató, osztinátó, dudabasszus, 
orgonapont, zenei forma, nyitás és zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, (forte, piano, 
crescendo, decrescendo), memória, „néma” éneklés, alsó szó, alsó ti, fá, felső dó’ és ti. 
szinkópa, egész kotta és szünete, nyújtott és éles ritmus. 
Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció,különbözőség,  
egyszólamú-többszólamú, hangszercsaládok. 
Tudjon énekelni jeles napok dalait, ünnepi - , táncdallamokat.Szomszéd-, más népek 
dalait a tanult népdalokon kívül. 
Tudjon rögtönözni pentaton hangkészletben. Tudjon felismerni ritmikai-dallami elemeket 
betűkottáról, hangoztassa is (hangjegyről, kézjelről). 



4.évfolyam 
 
Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: önálló 
nyolcadérték és szünete , szinkópa, nyújtott ritmus, éles ritmus, pontozott fél, pontozott 
fél szünetértéke , egész érték , egész értékű szünet. A notáció helyes alkalmazása. 
A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek megkülönböztetése. 
Ütemmutatók, ütemfajták: 3/4 és 4/4. 
Új szolmizációs nevek: d’; f; t és t kézjele, betűjele. 
staccato-legato, forte-piano, egyszólamú-többszólamú, szóló-kórus, szólóhangszer-
zenekar. 
Új hangszerek: tekerő, duda, oboa, klarinét, kürt, trombita, üstdob. 
Gyermekkar, nőikar, férfikar, vegyeskar. 

5.évfolyam 
 
Népzene:13 magyar népdal éneklése(régi és új) 
Zeneirodalom:gregorián-,históriás- ,kuruc-,1848-49-es szab.harc dalai, ókori görög 
dallamok, reneszánsz, barokk, orgona, Bach, Vivaldi, Händel 
G kulcs, zenei abc-C’-C” 
Hangközök:t1, t4,t5,t8 
Tizenhatod 
zenei írás-olvasás 
Legyen képes a népzenei és honismereti tudás egységesítésére. 
Ismerje fel a népi hangszereket a hangzásukról. 
Egyszerű dallam, ritmus rögtönzése. 
Tudjon felsorolni népzenekutatókat, tudja megkülönböztetni az új-régi stílusú népdalokat. 

6.évfolyam 
 
10 népdal ,7 műdal éneklése, más népek dalai, népszokások dalai 
Zenei abc- a-F” 
G kulcs, F kulcs 
zeneirodalom:bécsi klasszika-Haydn, Mozart, Beethoven, kuruc- 1848-49-es szab.harc 
dalai, históriás énekek:Tinódi, Bakfark, klasszikus műfajok-formák  
dinamikai jelek: 
vonósnégyes, szimfónia 
triola, 3/8, 6/8 
módosítójelek:kereszt, bé, feloldójel –jelölése, használata 
crescendo-decrescendo, piano, forte, mezzoforte, pianissimo, fortissimo 
zenei írás-olvasás 
Ismerje fel a tanult hangszereket hangzás és alak szerint. 
Korabeli szavak, kifejezések jelentése. 
  



7.évfolyam 
 
10 népdal, 11 romantikus műdal éneklése 
Romantika 
műfajok: népies műdal, verbunkos, rapszódia, programzene, a romantikus dal, nemzeti 
opera, 
zenei írás-olvasás 
tudja megnevezni a magyar és egyetemes zenekultúra egyéniségeit, kiknek életútját, 
kedvelt műfajait és jellemző műveit ismerteti: Erkel, Liszt, Schubert, Schumann, 
Mendelssohn, Brahms, Chopin, Dvořak, Smetana, Csajkovszkij, Muszorgszkij, Verdi, 
Wagner 
ismerje fel zenehallgatás során az egyes zeneműveket (szerző, cím, műfaj, zenei apparátus). 
romantikus nagy zenekar 

8.évfolyam 
 10 népdal, 5 műdal a XX.századból 
Kodály-Bartók életútja, fontosabb művei 
A XX. század zenéje:  impresszionizmus, neoklasszicizmus, folklorizmus, elektronikus zene, 
dzsessz, könnyűzene, 
Weiner, Kurtág, Petrovics, Szokolay, Durkó, Kocsár, Orbán, Balassa, Pongrácz, Debussy, Ravel, 

Stravinszky, Honegger, Prokofjev, Hacsaturján, Britten, Penderecki, Gershwin, Beatles, 
Presley, Webber, Szörényi 

zenei írás-olvasás 
tudja énekelni a magyar és más népek népdalait, műdalait tisztán intonálva, átélt, kifejező 

előadásmódban egyénileg és csoportosan egyaránt, 
tudjon dallamot idézni egy-egy kórusműből, 
ismerje a hangszereket hangszínük, megszólaltatási módjukról és alakjukról, 
különböztesse meg a zenekarokat, 
tudja az egyes korok történelmi hátterét, 
ismerje a korok jellemzőit, műfajait és képviselőit, 
legyen képes kapcsolatot találni a zene és a társművészetek között, 
éljen az igényes önművelés folyamatosságának lehetőségeivel: járjon hangversenyekre 
 
  



Földrajz 

7.osztály  

A továbbhaladás feltételei  
A tanuló legyen képes az egyes kontinensek, tájak, országok természeti és 

társadalmi-gazdasági jellemzőit bemutató képek, ábrák, adatok elemzésére, 
tanári irányítás alapján alapvető összefüggések felismerésére. Tudja megadott 
szempontok alapján bemutatni az egyes kontinenseket, tipikus tájaikat, 
legfontosabb országaikat. Ismerje fel a természeti és társadalmi környezet 
alapvető összefüggéseit. Legyen képes különböző térképi és egyéb földrajzi 
tartalmú információk felhasználására a témákhoz kapcsolódóan. Tudja 
megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat.  

8. osztály 

A továbbhaladás feltételei  
A tanuló tudja bemutatni Európa tanult országainak és hazánk földrajzi környezetének 
természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján. Tudja 
ismertetni Európa és hazánk tájainak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit 
különböző térképi információk felhasználásával. Ismerje fel a természeti adottságok 
szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életében. Ismerje hazánk környezeti értékeit. 
Legyen képes önálló információgyűjtésre a megadott szempontok szerint különböző 
földrajzi-környezetvédelmi tartalmú információhordozókból, és tudja feldolgozni ezeket 
tanári irányítással. Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai 
fogalmakat. Tudja meghatározni és megfogalmazni földrajzi fekvésüket, kapcsoljon 
hozzájuk tartalmi jellemzőket. 
  



Informatika 
 

5. évfolyam végén 
• Ismerje a számítógép üzemeltetési rendjét, egészség és baleset védelmi 

követelményeket. 
• Tudjon egyszerű grafikai elemeket használni egy grafikus programban. 
• Tudjon használni egy egyszerű szövegszerkesztő program alapfunkcióit. 
• Tudjon egy gyereknek szóló programozási nyelv alaputasításaival feladatot  

végezni. 
• Tudjon megadott szempontok szerint információt keresni. Ismerje az adatvédelmi 

lehetőségeket. 
• Tudjon az iskolai könyvtárban forrásokat megtalálni. 
• Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt 

keresni. 
• Tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni; ismerje az informatikai 

környezetben való munkavégzés alapszabályait. 
• Tudjon adatokat táblázatba rendezni. 
• Legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére. 

 

6. évfolyam végén  
• Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni.  
• Tudjon használni néhány közhasznú információforrást.  
• Tudjon webhelyekre látogatni, és ott adott információt megkeresni.  
• Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket.  
• Legyen képes egyszerű, hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve 

végrehajtani.  
• Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Tudja, hogy 

milyen könyvtári szolgáltatásokat nyújt az iskolai könyvtár. Tudjon irányítással 
információt keresni a segédkönyvekben és helyi adatbázisban. Legyen képes 
megkülönböztetni a főbb könyvtári médiumokat.  

 
7. évfolyam végén 

• A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni.  
• Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.  
• Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok 

egyikét, vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását.  
• Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, hang).  
• Tudja használni az elektronikus levelezés alapszolgáltatásait.  
• Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat 

készíteni. Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus).  
• Ismerje a könyvtártípusokat. Tudja használni az elektronikus könyvtárat. Tudjon 

információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az 
interneten.  

 
  



8. évfolyam végén 
• A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a 

mai társadalomban.  
• Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzos-táblázatos 

dokumentumot készíteni. • Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni.  
• Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni.  
• Tudjon táblázatkezelővel diagramokat készíteni, alapfüggvényeket használni és 

formázni 
• Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a könyv témáját fejezi ki. Tudjon a 

szakjelzet ismeretében a szabadpolcon műveket keresni. Legyen képes - 
segítséggel - a tárgyi katalógust használva egyszerű keresési feladatokat 
megoldani. Tudjon forrásokra hivatkozni. 

 

Kémia 

7. évfolyam 
 
Az anyagok és tulajdonságaik  
Gázok, folyadékok, szilárd anyagok  
A halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások  
Az anyagok változásai  
A levegő összetétele  
A levegőszennyezés  
Az égés  
A tűzgyújtás és a tűzoltás  
Energiaforrások  
Ásványi szenek  
Mesterséges szenek  
A földgáz és a kőolaj  
A megújuló energiaforrások  
Táplálékaink mint energiaforrások és szervezetünk építőanyagai  
A víz  
A víz a környezetünkben  
Az oldatok  
Az oldatok töménysége  
A vizes oldatok kémhatása  
Az anyagok csoportosítása  
A keverékek szétválasztása alkotórészeikre  
A megismert környezetvédelmi fogalmak áttekintése  
Bepillantás a részecskék világába  
Az atomok és az elemek  
Az anyagmennyiség  
Az atom felépítése  
Az elektronfelhő szerkezete  
Az atomszerkezet és a periódusos rendszer  
A kémiai kötés  
Ionok képződése atomokból  
Ionkötés, ionvegyületek.  



Fémes kötés  
Kovalens kötés I. Elemek molekulái  
Kovalens kötés II. Vegyületek molekulái  
Anyagi halmazok, halmazállapotok  
A kémiai reakció  
Környezetünk néhány fontos anyaga  

A papír 
Az üveg  
A kerámiai anyagok  
Építőanyagok és építési eljárások 
Vegyszerek a háztartásban  
Kémia a mindennapi életben  

 

8. évfolyam 
 
Az anyagok tulajdonságai és változásaik  
Az anyagok csoportosítása  
Az atomok és az elemek  
A kémiai kötések  
Anyagi halmazok, halmazállapotok. A kémiai reakció  
Kémiai számítások  
A nemfémes elemek és vegyületeik  
Az elemek rövid, általános jellemzése  

A nemesgázok  
A hidrogén  

A VII. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik  
A klór  
A hidrogén-klorid  

A VI. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik  
Az oxigén  
Az ózon  
A víz  
Vizes oldatok kémhatása  
A hidrogén-peroxid  
A kén  
Fontosabb kénvegyületek  
A kén oxidjai  
A kénsav  

Az V. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik  
A nitrogén  
Fontosabb nitrogénvegyületek  
Az ammónia  
A salétromsav  
A foszfor és fontosabb vegyületei  

A IV. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik  
A szén  
Fontosabb szénvegyületek  
A szén-oxidjai  
A szénsav  



A szilícium és vegyületei  
A fémes elemek és vegyületeik  
A fémek általános jellemzése. Az ötvözetek  
A fémek kémiai tulajdonságai  
A fémek korróziója. A korrózióvédelem  
Az I. főcsoport elemei és vegyületeik 

Az alkálifémek  
Az alkálifémek fontosabb vegyületei 

A II. főcsoport elemei és vegyületeik  
Alkáliföldfémek  
Az alkáliföldfémek fontosabb vegyületei  
A természetes vizek keménysége  

A III. főcsoport eleme az alumínium  
Az óncsoport  

Az ón  
Az ólom  

A vascsoport elemei  
A vas  

A rézcsoport elemei  
A réz  
Az ezüst és az arany  

A cinkcsoport elemei  
A cink  
A kadmium  
A higany  

 
 

9. évfolyam 
 
A KÉMIA ÉS AZ ATOMOK VILÁGA  
Atommodellek  
Az atom felépítése  
A radioaktivitás és jelentősége  
Az atomenergia (Olvasmány)  
Az elektronburok szerkezete  
Az atomszerkezet és a periódusos rendszer  
 
II. KÉMIAI KÖTÉSEK ÉS KÖLCSÖNHATÁSOK ANYAGI HALMAZOKBAN  
Halmazok  
Ionos kötés és ionrács  
A fémes kötés és a fémrács  
A kovalens kötés  
A molekulák térbeli alakja, kötés- és molekula polaritás  
Az atomrács  
A másodrendű kötések  
A molekularács  
Az összetett ionok  
 
  



III. ANYAGI RENDSZEREK  
Anyagi rendszerek és csoportosításuk  
Gázok és gázelegyek  
A folyadékok  
Az oldatok  
Az oldódás  
Az oldatok töménységének megadása  
A szilárd anyagok  
A halmazállapot-változások  
Kolloidkémiai alapfogalmak  
Kolloidok és heterogén rendszerek  
 
IV. KÉMIAI REAKCIÓK ÉS REAKCIÓTÍPUSOK  
A kémiai reakciók és feltételeik  
Kémiai egyenlet (sztöchiometria)  
A kémiai reakciók energiaviszonyai  
A reakciósebesség és befolyásolása  
A kémiai egyensúly  
A kémiai egyensúly befolyásolása  
Sav-bázis reakciók  
A víz disszociációja, a kémhatás  
A közömbösítés  
Oxidáció és redukció  
Az oxidációs szám és kiszámítása  
Oxidációsszám-változás a redoxireakciókban  
 
V. ELEKTROKÉMIA  
Galvánelemek  
Elektródpotenciál  
A redoxireakciók iránya  
Az elektrolízis  
Az elektrolízis alkalmazásai  
 
VI. A NEMESGÁZOK, A HIDROGÉN, A HALOGÉNEK ÉS VEGYÜLETEIK  
A szervetlen kémia tárgya  
Nemesgázok  
A hidrogén  
A halogének  
A hidrogén-klorid és a nátrium-klorid  
 
VII. AZ OXIGÉNCSOPORT ÉS ELEMEINEK VEGYÜLETEI  
Az oxigén  
Az ózon  
Az oxigén hidrogénnel alkotott vegyületei  
A kén  
A hidrogén-szulfid (kén-hidrogén) és sói  
A kén fontosabb oxigéntartalmú vegyületei  
 
VIII. A NITROGÉNCSOPORT ÉS ELEMEINEK VEGYÜLETEI  
A nitrogén és az ammónia  



A nitrogén oxidjai  
Nitrogéntartalmú oxosavak és sóik  
A foszfor és fontosabb vegyületei  
 

10. évfolyam 
 
A SZÉNCSOPORT ÉS ELEMEINEK SZERVETLEN VEGYÜLETEI  
A szén  
Fontosabb szervetlen szénvegyületek  
A szilícium és vegyületei  
 
A FÉMEK ÉS VEGYÜLETEIK  
Az alkálifémek és fontosabb vegyületeik  
Az alkáliföldfémek és fontosabb vegyületeik  
Az alumínium  
Az ón és az ólom  
A vascsoport  
Félnemes- és nemesfémek  
A cinkcsoport elemei  
 
A SZÉNHIDROGÉNEK ÉS HALOGÉNEZETT SZÁRMAZÉKAIK  
A szénvegyületek csoportosítása  
A szénvegyületek kémiai analízise (olvasmány)  
Az izoméria  
Telített szénhidrogének  
Egyéb telített szénhidrogének  
A telített szénhidrogének tulajdonságai  
A földgáz és a kőolaj  
AZ ALKÉNEK (OLEFINEK)- Az etén (etilén)  
Egyéb alkének (olefinek)  
ADIÉNEK ÉS A POLIÉNEK- A butadién és az izoprén  
A kaucsuk és a gumi  
AZ ALKINEK (ACETILÉN-SZÉNHIDROGÉNEK)- Az etin (acetilén)  
AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK- A benzol  
Egyéb aromás szénhidrogének  
Halogénezett szénhidrogének  
Gyakorlati szempontból fontos halogénezett szénhidrogének  
 
OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK  
Egy oxigénatomos funkciós csoportok  
Az etanol (etil-alkohol) .  
Egyéb fontos alkoholok  
A fenolok  
Az éterek  
A dietil-éter (éter)  
Az aldehidek  
Fontosabb aldehidek  
A ketonok  
A karbonsavak és sóik  



Fontosabb alkánsavak  
Egyéb fontosabb karbonsavak  
Az észterek  
Kis és nagy szénatomszámú észterek  
Gliceridek (zsírok és olajok)  
Felületaktív anyagok, tisztítószerek  
A szénhidrátok  
A szőlőcukor  
Fontosabb monoszacharidok  
A diszacharidok (kettős szénhidrátok)  
A poliszacharidok  
 
NITROGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK  
Az aminok  
Nitrogéntartalmú heterociklusok  
Az amidok  
Az aminosavak  
Peptidek, fehérjék  
A nukleotidok és a nukleinsavak  
  



Matematika 
 

5. ÉVFOLYAM – JAVÍTÓ VIZSGA TÉMAKÖRÖK 
 

I. Az egész számok 
• A természetes számok összeadása, kivonása, szorzása, osztása 
• Műveletek tulajdonságai 
• Osztó, többszörös 
• Becslés, kerekítés 
• Negatív számok, abszolút érték 
• Műveletek előjeles mennyiségekkel 

 
II. Törtek, tizedes törtek 

• Törtek bővítése, egyszerűsítése, összehasonlítása 
• Törtek összeadása és kivonása 
• Tört szorzása, osztása természetes számmal 
• A tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása 
• Tizedes tört osztása természetes számmal 

 
III. Mértékegységek 

• A hosszúság, tömeg és idő mérése 
 

IV. Geometria 
• Párhuzamos, merőleges és kitérő egyenesek 
• Téglalap, négyzet tulajdonságai, kerülete, területe 
• Téglatest, kocka 
• Téglatest, kocka felszíne, térfogata 
• A kör és részei 
• Szögek rajzolása, mérése 

 
V. Helymeghatározás, sorozatok 

• Tájékozódás a számegyenesen 
• Pontok ábrázolása a derékszögű koordináta  rendszerben 
• Sorozatok 
• Táblázatok, grafikonok 

VI. Arányosság, egyenletek 
• Arányos következtetések 
• Nyitott mondatok, egyenletek megoldása próbálgatással, következtetéssel 

  



7. ÉVFOLYAM – JAVÍTÓ VIZSGA TÉMAKÖRÖK 
 
 

VII. Gondolkozz és számolj 
• A hatványozás és azonosságai 
• Oszthatósági szabályok 
• Prímszámok, összetett számok, prímtényezős felbontás 
• Közös osztók, legnagyobb közös osztó 
• Közös többszörösök, legkisebb közös többszörös 
• Arány, arányos osztás 
• Százalékszámítás 

 
VIII. Hozzárendelés, függvény 

• Egyenes és fordított arányosság  
• Függvények értelmezése, vizsgálata és ábrázolása 
• A tizedes törtek szorzása, osztása 

 
IX. Egybevágóság 

• Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése 
• Alakzatok középpontos tükörképének szerkesztése 
• Eltolás 
• Szögpárok 
 

X. Algebra 
• Algebrai kifejezések 
• Műveletek algebrai kifejezésekkel 
• Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása 
• Szöveges feladatok megoldása egyenlettel 

 
XI. Síkidomok, testek 

• Háromszögek szerkesztése 
• Trapéz, paralelogramma szerkesztése 
• A háromszög és a négyszögek területe 
• A kör kerülete, területe 
• A hasáb hálója, felszíne és térfogata 
• Az egyenes körhenger hálója, felszíne és térfogata 

 
  



5. évfolyam – minimum követelmények 

Gondolkodási módszerek 
Halmazok értelmezése. Halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése adott szempont 
szerint. Egyszerű szövegek értelmezése. „nem”, logikai „és”, „minden”, „van 
olyan” kifejezések alkalmazása. 

Számtan, algebra 
Természetes számok- Számok írása olvasása, számegyenesen való ábrázolása, 
összehasonlítása, kerekítése milliós számkörben. Számok előállítása helyiérték 
szerinti bontott összegalakban. Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Összeadás, 
kivonás, szorzás többjegyűvel, osztás kétjegyűvel a milliós számkörben. Műveleti 
sorrend ismerete. 
Egész számok- Számok helyes leírása, értelmezése a való élethez való kapcsolata, 
számegyenesen való ábrázolása. Számok ellentettjének és abszolút értékének 
megállapítása. Kis abszolút értékű számok összeadása és kivonása. 
Törtek 

- Közönséges törttel kapcsolatos elnevezések ismerete (számláló, nevező, 
törtvonal). Törtrész ábrázolása, törtek egyszerűsítése, bővítése, nagyság szerinti 
összehasonlítása. Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivonása. Egyjegyű, 
pozitív nevezőjű törtek összeadása, kivonása. 

- Tizedes törtek – tízezred nagyságrendig tizedes törtek írása, olvasása, 
számegyenesen való ábrázolása, kerekítése. Tizedes törtek összeadása, 
kivonása. Tizedes törtek szorzása, osztása természetes számmal. Természetes 
szám osztása természetes számmal úgy, hogy a hányados véges vagy végtelen 
szakaszos tizedes tört legyen. 

Egyenletek, egyenlőtlenségek: 
Egyszerű egyenletek megoldása próbálgatással. 
Szöveges feladatok: 
Két művelettel megoldható egyszerű szöveges feladatok értelmezése, adatok 
lejegyzése, megoldási terv készítése, szöveges válasz megfogalmazása. 

Összefüggések, függvények, sorozatok. 
„Kisebb”, „nagyobb”, „egyenlő”, „nem egyenlő”, „nem kisebb”, „nem nagyobb”, 
„több, mint…”, „kevesebb, mint…” kifejezések használata. 
Pontok ábrázolása koordináta rendszerben. 
Tapasztalati függvények összetartozó értékeinek leolvasása diagramról, grafikonról. 

Geometria mérés 
Körző, vonalzó, szögmérő helyes használata. Szakasz másolása. Párhuzamos, és 
merőleges egyenesek felismerése, rajzolása. Szögek mérése, rajzolása. Téglalap, 
négyzet rajzolása, kerülete, területe. 
Hosszúság, terület, tömeg, idő, űrtartalom mértékegységeinek ismerete, 
mértékváltás. Kocka és téglatest tulajdonságai, felszínének, térfogatának 
kiszámítása. 

Valószínűség, statisztika: 
Néhány szám, mennyiség átlagának kiszámítása 

 



6. évfolyam – minimum követelmények 

Gondolkodási módszerek 
Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, 
rendszerezése, egy, vagy két adott szempont szerint. Ismert alaphalmaz elemeiről 
annak eldöntése, hogy igazzá tesznek-e egy nyitott mondatot, vagy sem. Igaz-hamis 
állítások. 

Számtan, algebra 
Racionális számok – A tízes számrendszer biztos ismerete. 
Számok (közönséges tört, tizedes tört, pozitív, negatív) írása, olvasása, ábrázolás 
számegyenesen, nagyság szerinte összehasonlítások 
Műveletek a racionális számkörben: 
Négy alapművelet   az egész számok körében 

a nem negatív törtek körében 
a tizedes törtek körében 

alkalmazása a legegyszerűbb feladatokban 
Egyenes arányosság felismerése, az ismeretlen mennyiség kiszámítása. 
Százalék fogalma, százalék érték kiszámítása. 
Oszthatósági szabályok (2-vel, 5-tel, 10-zel, 3-mal, 9-cel). 
Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös keresése egyszerűbb 
esetekben. 
Egész együtthatós két-három lépésben megoldható elsőfokú egyenletek megoldása 

Összefüggések, függvények, sorozatok. 
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta rendszerben. 
Egyenes arányosság felismerése egyszerű egyenes arányossági következtetések 
végzése. 

Geometria mérés 
Tengelyes tükrözés, háromszög, négyszög tengelyes tükörképének megszerkesztése. 
Szimmetrikus háromszögek, négyszögek felismerése, tulajdonságaik felsorolása rajz 
alapján. Sokszögek kerületének, négyzet, téglalap területének kiszámítása. 
Szakaszfelező merőleges szerkesztése, szögmásolás, szögfelezés. 
Téglatest felszíne, térfogata. Térfogat űrmérték ismerete, mértékegységek átváltása. 

Valószínűség, statisztika: 
Több szám, mennyiség átlagának kiszámítása 

  



7. évfolyam – minimum követelmények 
 

Gondolkodási módszerek 
Gondolatok (állítások, feltételezések, választások) világos, érthető szóbeli és 
írásbeli közlése. 
Logikai „és”, „ha…, akkor…”, „nem”, „van olyan”, „minden” kifejezések 
alkalmazása. 
Az „alaphalmaz”, „nyitott mondat”, „igazsághalmaz” kifejezések ismerete. 
Egyszerű szöveges feladatok megoldása a matematika minden témaköréhez 
kapcsolódóan. 

Számtan, algebra 
A négy alapművelet biztos elvégzése a racionális számok körében. 
Egyenes és fordított arányossággal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása. 
Egyszerű százalékszámítási (százalékalap, százalékérték, százalékláb) feladatok. 
Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, közös többszöröseinek megkeresése. 
Egyszemű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. Egynemű 
kifejezések összevonása. 
Egyszerű egyismeretlenes elsőfokú egyenletek megoldása. 

Összefüggések, függvények, sorozatok. 
Lineáris függvények ábrázolás értéktáblázattal. Konkrét sorozat folytatása adott 
egyszerű szabály alapján. 

Geometria mérés 
Mértékegység átváltások (hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, terület, térfogat). 
Térelemek kölcsönös helyzetének felismerése konkrét vizsgálatokban. 
Sokszögek csoportosítása adott szempont szerint. 
Szögfelezés, szögmásolás. 
Háromszög, négyszög, tengelyes tükrözése, középpontos tükrözése kapott képének 
megszerkesztése. 
Tengelyesen és középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése. 
Deltoid, paralelogramma, négyzet, téglalap, rombusz, háromszög, trapéz területének 
kiszámítása, legfontosabb tulajdonságainak felismerése. 
Háromszögek megszerkesztése legegyszerűbb esetekben. 
A háromszög belső szögei közötti kapcsolat ismerete, alkalmazása számításokban. 
Négyszögek belső szögei összegének meghatározása. 
Egyenes hasáb tulajdonságai, felszíne, térfogata. 

Valószínűség, statisztika: 
Statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokról, grafikonokról adatok leolvasása. 
Gyakoriság fogalma. 

  



8. évfolyam – minimum követelmények 
 

Gondolkodási módszerek 
Halmazok uniója, metszete, részhalmaza. Halmazok elemeinek csoportosítása, 
rendezése, rendszerezése adott szempontok szerint. 
Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. Szöveges feladatok megoldása a 
matematika minden témakörében. 

Számtan, algebra 
Műveletek, és helyes műveleti sorrend a racionális számkörben. 
Pozitív egész kitevőjű hatvány értelmezése, meghatározása. Egynél nagyobb 
számok normálalakjának felírása. Négyzetgyök fogalmának ismerete. Számok 
négyzetének, 1 és 100 közé eső számok négyzetgyökének meghatározása 
zsebszámológép segítségével. 
Egyenes és fordított arányosság felismerése, egyszerű feladatok megoldása 
következtetéssel. 
Százalékérték (százalékalap, százalékláb) kiszámítása. 
Számok közös osztóinak, többszöröseinek meghatározása. 
Egyszerűbb algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. 
Egyszerű elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. 

Összefüggések, függvények, sorozatok. 
Táblázattal, formulával adott lineáris függvény grafikonjának megrajzolása. 
Másodfokú függvény, abszolút érték függvény ábrázolása táblázat segítségével. 
Sorozat folytatása egyszerű szabály alapján. 

Geometria mérés 
Pitagorasz tétel ismerete, felhasználása egyszerű feladatokban. 
Egyenes hasáb, körhenger, gúla, felismerése. Egyenes hasáb felszínének és 
térfogatának meghatározása. Egyszerű alakzat tengelyes tükrözéssel, eltolással, 
középpontos tükrözéssel kapott képének megszerkesztése. 
Hasonlóságról tanultak alkalmazása alaprajzok, térképek, nézeti rajzok 
értelmezésében. 
Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban. 
Szakasz egyenlő részekre osztásának megszerkesztése. 

Valószínűség, statisztika: 
Átlagszámítás, grafikonok olvasása, készítése. Leggyakoribb adat, és középső adat 
meghatározása. 

  



9. évfolyam 
 
Törtek, törtes műveletek 
Kombinatorika, halmazok 
Összeszámolási feladatok 
Halmazok, halmazműveletek, logikai „szita” 
Számegyenes és intervallumok 
 
Algebra és számelmélet 
Hatványozás, a hatványozás alapazonosságai, számok normál alakja 
Nevezetes szorzatok 
Szorzattá alakítás módszerei (kiemelés, azonosságok alkalmazása) 
Műveletek algebrai törtekkel 
Oszthatóság, legnagyobb közös osztó (LNKO) és legkisebb közös többszörös (LKKT) 
 
Függvények 

- lineáris függvények 
- abszolútérték függvény 
- másodfokú függvény 
- négyzetgyökfüggvény 
- lineáris törtfüggvények 

Egyszerű függvénytranszformációk 
 
Geometria 
Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös helyzete 
Alapvető geometriai fogalmak 
A háromszögek 
Pitagorasz tétele és alkalmazása 
A négyszögek 
A sokszögek 
Nevezetes ponthalmazok a síkban és a térben 
A háromszög beírt köre 
A háromszög körülírt köre 
Thalész tétele és alkalmazása 
 
Egybevágósági transzformációk 
Fogalmak 
Tengelyes tükrözés és tulajdonságai 
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok 
Középpontos tükrözés és tulajdonságai 
Középpontosan szimmetrikus alakzatok 
Középpontos tükrözés alkalmazásai (középvonal, magasságvonal, súlyvonal) 
Pont körüli forgatás és alkalmazásai (körív, körcikk, ívmérték, radián) 
Párhuzamos eltolás (vektorok, vektorműveletek) 
Alakzatok egybevágósága 
 
Egyenletek, egyenlőtlenségek 
Egyenletek grafikus megoldása 
Egyenletek értelmezési tartományának (ÉT) és érték készletének (ÉK) vizsgálata 
Egyenletek megoldása szorzattá alakítással 



Egyenletek megoldása mérlegelvvel 
Egyenlőtlenségek megoldása 
Abszolút értékes egyenletek, egyenlőtlenségek  
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldása 

- behelyettesítő módszer 
- egyenlő együtthatók módszere 

Szöveges feladatok (amelyek egyenletekkel oldhatóak meg) 
 
Statisztika  
Az adatok ábrázolása. Diagramok 
Az adatok jellemzése 
Átlag, módusz, medián, terjedelem, gyakoriság, relatív gyakoriság és tapasztalati szórás 

10. évfolyam 
 
A gyökfogalom kiterjesztése 
Racionális számok, irracionális számok 
Műveletek a valós számkörben 
A négyzetgyökvonás azonosságai 
A négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása 
Az azonosságok alkalmazása feladatokban (gyöktelenítés, valós számok összehasonlítása, 
helyettesítési értékek) 
A számok n-edik gyöke 
Az n-edik gyökvonás azonosságai 

A másodfokú egyenlet 
A másodfokú egyenlet és függvény 
A megoldóképlet és a diszkrimináns alkalmazása 
A gyöktényezős alak, gyökök és együtthatók összefüggése 
Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek 
Másodfokú egyenlőtlenségek 
Négyzetgyökös egyenletek 
A számtani és mértani közép 
Másodfokú egyenletre vezető problémák 
 
Geometria 
A körrel kapcsolatos tudnivalók 
Középponti és kerületi szögek 
Középponti és kerületi szögek tétele 
Kapcsolat a kör és a négyszögek között 
A párhuzamos szelők tételével és számolási feladatok 
A párhuzamos szelőszakaszok tétele és számolási feladatok 
Szögfelezőtétel 
A középpontos hasonlósági transzformáció 
A középpontos hasonlósági transzformáció tulajdonságai 
Hasonlósági transzformáció 
Hasonló alakzatok, a háromszög hasonlósági alapesetei 
Tételek a háromszögekről és feladatok 
Befogó- és magasságtétel   
Hasonló síkidomok területének aránya 



Hasonló testek térfogatának aránya 
 
Trigonometria 
A hegyesszögek szögfüggvényei 
Összefüggés hegyesszögek szögfüggvényei között 
Nevezetes szögek szögfüggvényei 
Számolás a szögfüggvényekkel 
A háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvénnyel 
A háromszög területének kiszámítási módjai szögfüggvénnyel 
 Számítások síkban és térben szögfüggvénnyel 
A vektorműveletek 
A vektor felbontása összetevőkre 
A helyvektor fogalma, vektorok a koordinátarendszerben 
Vektorok alkalmazása síkban és térben 
A szögfüggvények általános értelmezése (egységkör) 
Trigonometriai függvények 
Ábrázolások, tulajdonságok 
Szögfüggvények közötti összefüggések 
 
Gráfok 
Alapfogalmak, konkrét szituációk szemléltetése 
 
Kombinatorika 
Egyszerű összeszámlálási feladatok 
Permutációk 
Variációk, kombinációk 
A „skatulyaelv” alkalmazása 
 
Valószínűség-számítás 
Véletlen esemény, kísérletek, relatív gyakoriság 
Klasszikus valószínűség 
Események összege, szorzata 

11. évfolyam 
Hatvány, gyök, logaritmus 
Hatványozás, gyökvonás és törtkitevőjű hatvány 
Exponenciális függvény ábrázolása és egyszerű függvénytranszformációk, illetve 
függvényjellemzés 
Exponenciális egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, szöveges feladatok 
A logaritmus fogalma és azonosságai 
Logaritmus függvény ábrázolása és egyszerű függvénytranszformációk, illetve 
függvényjellemzés 
Logaritmus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek 
Szöveges feladatok (amelyek a logaritmus segítségével oldhatóak meg) 
 
Trigonometria 
Vektorok, vektorműveletek szerkesztéssel és koordinátákkal (két vektor skaláris szorzata 
is) 
Szinusztétel 
Koszinusztétel 



Trigonometrikus összefüggések alkalmazása feladatokban 
Trigonometrikus függvények ábrázolása (sin, cos, tg, ctg) és egyszerű 
függvénytranszformációk, illetve függvényjellemzés 
Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek 
 
Koordinátageometria 
Vektorműveletek koordinátákkal (helyvektor, i és j egységvektorok (vagy bázisvektorok)) 
Két pont távolsága (szakaszhossz), két vektor által bezárt szög, 3 pontból a Δ kerülete és 
területe 
Szakasz felezőpontjának koordinátái, a Δ súlypontjának koordinátái 
Az egyenest meghatározó adatok (irányvektor, normálvektor, iránytangens vagy 
meredekség és irányszög) 
Két egyenes párhuzamosságának és merőlegességének feltétele 
Az egyenes egyenlete (normálvektoros) 
Két egyenes metszéspontja, pont és egyenes távolsága 
A kör egyenlete 
A kör és az egyenes kölcsönös helyzete (metszéspontok, érintő) 
 
Kombinatorika és valószínűségszámítás 
Permutáció, variáció, kombináció (ismétlés nélküli és ismétléses) 
Klasszikus valószínűségi modell 
Esemény komplementere 
 

12. évfolyam 
 
Sorozatok 
A sorozatokról általában, a sorozat fogalma 
Sorozatok megadása, ábrázolása 
Számtani sorozatok, n. tag, összegképlet 
Mértani sorozatok, n. tag, összegképlet 
Kamatos kamataival felnövekedett pénzösszeg 
 
Geometria 
Néhány közismert síkidom kerülete, területe 
Görbék ívhossza, sokszögek területe, a körlap területe 
Az egyenes hasábok felszíne, térfogata 
Az egyenes körhenger felszíne, térfogata 
Gúla és kúp felszíne, térfogata 
Csonkagúla, csonkakúp felszíne, térfogata 
A gömb felszíne, térfogata 
 
Statisztika  
Diagramok ábrázolása, értelmezése 
 A szórás kiszámítása 
 
  



Rendszerező ismétlés 
Állítások és logikai értékük, logikai műveletek (és, vagy, nem, minden, van olyan), 
logikai értéktáblázat 
A halmazok és műveleteik 
A kombinatorika alapfogalmai 
Gráfok 
Statisztikai alapfogalmak 
Mintavételi adatok vizsgálata 
Súlyozott számtani közép 
Osztályba sorolás 
A valószínűség-számítás alapfogalmai 
A klasszikus modell alkalmazása 
A valós számokról 
Számelméleti alapfogalmak 
Betűs kifejezések, nevezetes azonosságok 
Hatványok, gyökök és azonosságaik alkalmazása 
Logaritmus és azonosságai alkalmazása 
Függvények, ábrázolás, transzformáció 
Függvények vizsgálata 
Sorozatok 
Egyenletek, megoldási módszerek 
Másodfokú egyenletek 
Négyzetgyökös egyenletek 
Exponenciális egyenletek 
Logaritmikus egyenletek 
Egyenlőtlenségek megoldása 
Egyenletrendszerek 
Egyenlettel megoldható szöveges feladatok 
Bevezetés a geometriába, alapfogalmak 
Távolságtartó transzformációk 
Hasonlósági transzformációk 
A síkidomok áttekintése 
Háromszögekkel kapcsolatos feladatok 
Négyszögekre vonatkozó feladatok 
A kör és részei, ill. idevonatkozó tételek 
Vektorok, vektorok koordinátái, műveletek, tulajdonságok 
Trigonometriából tanult fogalmak, definíciók 
Trigonometrikus függvények 
Szinusz- és koszinusztétel 
Trigonometrikus egyenletek 
Koordináta-rendszer, alakzatok egyenlete, koordinátageometria 
Egyenes egyenlete 
A kör egyenlete 
A kör és az egyenes 
  



Német nyelv 

7. osztály 
 
Nyelvtan (írásbeli): 
1. Számok nullától milliókig 
2. Igeragozás jelen időben (tőhangváltós igék) 
3. Módbeli segédigék használata és ragozása (können, müssen, dürfen, möchten, mögen, 
wollen) 
4. A Perfekt múlt idő képzése 
5. A Jövő idő képzése 
6. Főnév ragozás (tárgyeset, részeseset) 
7. Az idő kifejezése (hány óra van?) 
8. Tagadás (nicht és kein) 
 
 
 
Témakörök (szóbeli) 
1. Bemutatkozás 
2. Családtagok bemutatása 
3. Szabadidő, Hobbi, Sport 
4. Egy átlagos nap /hétvége lezajlása 
 
 
 



Technika és életvitel – minimum követelmények 

5. évfolyam 
 
Az ember átalakítja környezetét 
A környezet alapfogalmainak megismerése. Tájékozódás a környezetben. A mesterséges 
környezetben való helyes viselkedés. A rendszerfogalom megértése. Az ember 
legfontosabb szükségleteinek ismerete.  
Tudja önmagát és környezetét az igényeknek megfelelő szinten tartani. Képes legyen a 
probléma felismerésére és környezetének tudatosan alakítására.  
 
Magánélettan 
Legyen tájékozott a szakképzettség szerepéről, jelentőségéről, jövedelmekről és a 
felhasználásukról. Értse a gazdaságosság és a takarékosság követelményét. 
 
Anyagok és alkalmazásuk 
Ismerje a tervezés, kivitelezés folyamatát. A munkadarab-, a makett- és a modellkészítés 
szerszámait, munkafogásait és a kapcsolódó műveleteket.  
Ismerje a lakás és részeinek funkcióit, szerkezeti felépítését. Igazodjon el a hagyományos 
építőanyagok között. Olvassa az egyszerű alap- és homlokzati rajzokat. Kreatív módon 
modellezzen. 
Ismerje a természetes és mesterséges szálas anyagok közti különbségeket. Szerezzen 
jártasságot egyszerű öltözködési tervek összeállításában és a ruhaneműk tisztításában. 
 
Települések kialakítása és fejlesztése 
Ismerje a települések kialakulásának történetét, a legfontosabb településtípusokat.  
Ismerje a város funkcionális egységeit.  
Legyen képes településrészletről egyszerűsített helyszínrajzokat,  maketteket készíteni. 
Ismerje a zöld növények szerepét, a haszonkertek és a díszkertek közötti különbségeket. 
Tudja a környezetében található haszon- és dísznövényeket gondozni. 
Legyen jártas a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésben, a legbiztonságosabb 
közlekedési útvonal kiválasztásában. Legyen tájékozott a városi közlekedés főbb 
sajátosságaiban. 
 
Kommunikáció és technika 
Ismerje és használja a méretezés szabályait. Egyszerűbb testek és vetületei között ismerje 
fel a kapcsolatot.  
 
Háztartástan és eszközei, ételkészítés 
Ismerje az egészséges tápanyagokat, az értékmegőrző konyhatechnikai eljárásokat. 
Tudjon egyszerűbb ételeket készíteni, tárolni és esztétikusan teríteni.  
 
Élet a településeken 
Tudja önmagát és környezetét az igényeknek megfelelő szinten tartani. Képes legyen 
környezetét tudatosan alakítani. 
 
  



6. évfolyam 
 
Az ember átalakítja környezetét 
A fejlődés és fogyasztás alapfogalmainak megismerése. Tájékozódás a jelen és jövő 
környezeti problémáiban.  
 
Épített tér és alakítása 
Ismerje a lakásépítés menetét, az építkezési hatóság szerepét. Értelmezni tudja a házak és 
lakások alap- és homlokzati rajzait. 
Ismerje a kellemes közérzet tényezőit, a komfortfokozatok jellemzőit. 
Legyen tájékozott a lakás berendezésének alapelveiben. Képes legyen egy helyiség 
alaprajza alapján berendezési tervet készíteni. Ismerje a bútorok funkcióit. Ismerje a 
díszítő textíliák  alkalmazásait, kezelésüket. Ismerje a megmunkálásuk eszközeit. 
Ismerje a lakás tájolásának kérdéseit a növények elhelyezése szempontjából. 
Növénytartó edények tulajdonságainak ismerete. Tudjon díszíteni virágtartó edényeket. 
Ismerje a lakásépítéshez és lakberendezéshez kapcsolódó foglalkozásokat.  
 
Mindennapjaink 
Ismerje a tanuló a konyha és eszközeinek funkcióját, balesetmentes kezelését. Képes 
legyen a konyhában higiénikus munkavégzésre, egyszerűbb étel készítésére, ízléses 
terítésre, tálalására. 
Képes legyen a tanuló önmaga és környezete tisztántartására, ismerje a tisztálkodás 
módjait és korszerű eszközeit.  
Legyen jártas a tanuló az élelmiszerek bevásárlásában, ismerje a gyakoribb fertőzési 
lehetőségeket, és tudjon egyszerű vásárlási naplót készíteni.  
 
Technikai rendszerek 
Tudja egyszerű technikai rendszerek funkcióit, szerkezetét, folyamatait elemezni. 
Ismerje fel a gépek funkcióit, és tájékozódni tudjon a főbb szerkezeti egységek között. 
Ismerje a jelentős találmányokat. 
Ismerje az anyagkiválasztás szempontjait. 
 
Közlekedés új módon 
Ismerje a tömegközlekedés (költség, környezetvédelem, gyorsaság, kényelem) 
sajátosságait. Ismerje a kerékpár biztonsági berendezéseit és követelményeit, vizsgálatát. 
Váljon készséggé a kerékpározásra vonatkozó szabályismeret és döntéshozatal.  
 
Szobanövények ápolása 
A növények téralakító, esztétikai és mikrokörnyezeti hatásainak ismerete. Önállóan képes 
legyen szobanövényeket nevelni.  
 
  



7. évfolyam 
 
Anyagok és alkalmazásuk 
Ismerje az anyagok csoportosításának fő szempontjait. Legyen jártas a méretek pontos 
leolvasásában, rajzi méretmegadásból a méretek rekonstruálásában.  
 
Anyagi javak előállítása 
Ismerje a fogyasztás és a termelés jellemzőit (ráfordítás, eredmény, haszon stb.). 
Legyen tájékozott a fontosabb technológiai vertikumokban. Ismerje a szakmacsoportokat. 
Képes legyen a környezet tárgyait, jelenségeit különböző szempontok szerint 
rendszerezni. Ismerje a technológiák környezettel való kapcsolatát, a hulladékprobléma 
különböző megoldásait. 
 
Korszerű rendszerek 
Ismerje az energia átalakításának problémáit. Legyen tájékozott az energiaátalakítások 
környezeti hatásaiban. Ismerje az energiafelhasználás új útjait, a megújuló 
energiaforrások használatának előnyeit és korlátait. 
Legyen jól tájékozott az információ-átvitel folyamatában. 
 
Lakókörnyezetünk rendszerei 
Tudja a szobanövényeket gondozni. 
Ismerje a fűtési rendszert energiatakarékos és környezetkímélő üzemeltetését. Ismerje a 
korszerű fűtési és szellőzési rendszerek alapelveit. 
Jártas legyen a konyhatechnikai eszközök balesetmentes használatában. Képes legyen az 
egyszerű ételkészítési eljárásokat alkalmazni, napi étrendet készíteni.  
 
Élet a településeken 
Legyen ismerete a vasúti, vízi, légi, közúti közlekedés eszközeinek történetéről, a 
feltalálókról, kiemelve a hazai mérnököket. Ismerje a segédmotoros kerékpár működését, 
szerkezeti egységeit, üzemeltetési sajátosságait. Ismerje a gépjárművek üzemanyagait, az 
üzemelés környezeti hatásait. Tudjon udvariasan viselkedni gyalogosként, 
járművezetőként, utasként egyaránt. Rendelkezzen ismeretekkel a segédmotoros kerékpár 
vezetésére vonatkozó KRESZ-szabályokról.  
 
Magánélettan 
Legyenek pályaválasztási elképzelései. Legyen jártas ruházatának ízléses, praktikus, 
alkalomhoz illő kiválasztásában, tisztántartásában. Meg tudja határozni ruházkodásának 
időszakos, illetve alkalmi költségeit. 
Ismerje a munkahelyek feltételrendszereit, jellegzetességeit. Legyen tájékozott a 
foglalkozások körében.  
 
  



8. évfolyam 
 
Az ember átalakítja környezetét 
Ismerje a modern építészet szerkezeti megoldásait, jellegzetes anyagait. Keressen az 
interneten modern épületeket. Ismerje a hulladék fogalmát, típusait, a háztartási hulladék 
gyűjtésének és feldolgozásának módjait. Tájékozott legyen az energiaféleségek között. 
Képes legyen energiatakarékosságra javaslatokat megfogalmazni. Ismerje a villamos 
energia felhasználásának főbb jellemzőit. 
 
Korszerű rendszerek 
Rendelkezzen biztos ismeretekkel a géprendszerek szerkezetéről, alapfokú jártassággal 
egyszerűbb alkatrészek vetületi, nézeti, metszeti ábrázolásában. 
Jártas legyen a lakásban és az iskolában megtalálható informatikai eszközök 
használatában. Ismerje az etikus használat szabályait, és ezeket alkalmazza. 
Tudja a konyhát szakszerűen berendezni, és a legfontosabb, legkorszerűbb 
konyhatechnikai eszközöket balesetmentesen üzemeltetni. Ismerje a főbb konyhatechnikai 
eljárásokat, különös tekintettel a tápértéket megtartó módokra.  
 
Élet a településeken 
Ismerje a levegő-, a víz- és a talajszennyeződések egészségre való hatásait. Legyen 
tájékozott a járványok, az ételmérgezések, a fertőzések megelőzésében. 
Ismerje a foglalkozások elnevezéseit, a munkakörök társadalmi hasznosságát. Tudja a 
vállalkozásokat elemezni, a gazdálkodást értékelni. Ismerje a családi gazdálkodás főbb 
szempontjait; vegyen részt a családi munkamegosztásban. 
Ismerje a gépjármű-karbantartást és annak fontosságát. Tudja a gyalogos, kerékpáros 
közlekedési szabályokat, tájékozott legyen a segédmotor-kerékpáros KRESZ-ről. 
Kulturáltan, udvariasan közlekedjen.  
 
A megjelenés higiéniája 
Tudja megválasztani, ápolni, tisztán tartani ruházatát. Ismerje a textíliák karbantartásának 
eszközeit, balesetmentes kezelésüket. Ismerje a személyi higiénia be nem tartásának 
következményeit, a környezetkímélő mosószerek alkalmazásának fontosságát. 
Az életmódnak a megjelenésre gyakorolt hatását építse be a mindennapjaiba.  
  



Természetismeret 
 

5. évfolyam 
 

• A három legfontosabb élettér (levegő, víz, talaj) alapvető tulajdonságai. 
• Halmazállapot-változások (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás). 
• A mindennapi környezetben előforduló kölcsönhatások felismerése, jellemzése. 
• A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, 

tulajdonságaik alapján történő csoportosítása. 
• Anyagok, testek, folyamatok néhány mérhető tulajdonsága; mérési eljárások, mé-

rőeszközök használata. 
• A hőmérséklet, hosszúság, időtartam mérésének önálló elvégzése. 
• Mértékegységek.         
• A kert legfontosabb kultúrnövényeinek származása - környezeti igénye – 

termesztése - termőhelye valamint szerveinek felépítése – működése. 
• A kertben élő állatok felismerése, általános jellemzői. 
• A kert kártevői és kártételük felismerése. 
• A házban és a ház körül élő állatok fajismerete. 
• A térképi ábrázolás jellemzői. 
• A különböző térképek jelrendszerének ismertetése. 
• Topográfiai ismeretek: tájékozódás Magyarország, Európa, Föld térképén. 
• A Naprendszer tagjai. 
• A Nap, a Föld és a Hold mozgásainak felsorolása. 
• Éghajlati övezetek megnevezése elhelyezkedésük alapján. Jellemzőik 

összehasonlítása. 
• Éghajlati diagramok, tematikus térképek értelmezése. 

 

6. évfolyam 
 

• Ismerje az ember testfelépítését, működését, főbb életszakaszait, a serdülőkor 
változásait. 

• Rendelkezzen az elsősegélynyújtás elemi ismereteivel. 
• Magyarország vízrajza: felszíni és felszín alatti vizek. 
• Magyarország tájainak természetföldrajzi és gazdaságföldrajzi ismerete. 
• A vizek, vízpartok élőlényeinek felismerése, jellemzése. 
• Az alföldek keletkezési módjai; a mezei életközösség tipikus növényeinek és 

állatainak felismerése és jellemzése. 
• A külső és belső erők szerepe a földfelszín mai képének kialakításában. 
• Topográfiai ismeretek: Tájékozódás Magyarország, Európa és a Föld domborzati 

térképein. 
• Hazai életközösségek élőlényeinek felismerése, rövid jellemzésük. 
• Tápláléklánc, táplálékhálózat összeállítása. 
• Magyarország nemzeti parkjai. 
• A természetes és mesterséges életközösség összehasonlítása. 
• Ismerje fel a környezetünkben a kölcsönhatások különböző típusait ( termikus, 

mágneses, elektromos, gravitációs, kémiai és a fény ), sorolja fel főbb jellemzőit. 
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