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ANGOL NYELV heti 3 óra  

9. évfolyam 

Témakör 

 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

 

Ember és társadalom Emberek külső és belső jellemzése.  

Baráti kör. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.  

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.  

Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

 

A fogalomkörökhöz tartozó funkciók és nyelvi szerkezetek: 

present simple 

present continuous 

present perfect simple 

past simple 

going to  

simple future 

have (got) 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

prepositions, prepositional phrases, adverbs 

how often? 

when? what time? 

what’s the time? 

singular and plural 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

countable nouns 

uncountable nouns 

some, any 

quantifiers 

comparative sentences (short, long adjectives) 

irregular adjectives 

what … like 

what colour 
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ANGOL NYELV heti 3 óra 10. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

Környezetünk Technika, életvitel és gyakorlat:  

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit tehetünk 

környezetünkért és 

a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Életmód Napirend, időbeosztás.  

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás).  

Életünk és a stressz. Étkezési szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-fűzés.  

 

A fogalomkörökhöz tartozó funkciók és nyelvi szerkezetek: 

present simple 

present continuous 

present perfect simple 

past simple 

going to  

simple future 

have (got) 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

singular and plural 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

countable nouns 

uncountable nouns 

some, any 

quantifiers 

comparative sentences (short, long adjectives) 

irregular adjectives 

what … like 

what colour 

can  

could 
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ANGOL NYELV heti 3 óra 11. évfolyam 

 

Témakör 

 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.  

Ételrendelés telefonon és interneten. 

 Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, 

alternatív gyógymódok).  

Életmód nálunk és más országokban.  

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). Szabadidő, művelődés, szórakozás  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban.  

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés szerepe, 

relaxáció.  

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.  

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. Kulturális és sportélet nálunk és más 

országokban. 

past simple 

past simple passive 

past continuous 

past perfect 

going to  

future with will 

have 

belong to 

prepositions, prepositional phrases, adverbs 

picture location 

geographical location 

adverbs of time with present perfect simple 

perfect simple 

uncountable nouns 

comparative sentences (short, long adjectives) 

irregular adjectives 

should/shouldn’t 

can/ could 

 (ability)  

can/could/may (permission) 

must (obligation) 

have to 

mustn’t 
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ANGOL NYELV heti 3 óra 12. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Tudomány és technika Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök 

szerepe a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

 

present simple  

present simple passive 

present continuous 

present perfect simple 

present perfect passive 

past simple 

past simple passive 

past continuous 

past perfect 

going to 

present continuous  

future simple 

Passive 

linking words 

conditional 1 

conditional 2 

time clauses with future meaning 

reported speech 
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ANGOL NYELV  heti 4 óra  

9. évfolyam 

Témakör 

 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

 

Ember és társadalom Emberek külső és belső jellemzése.  

Baráti kör. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.  

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.  

Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

 

A fogalomkörökhöz tartozó funkciók és nyelvi szerkezetek: 

 

present simple 

present continuous 

present perfect simple 

past simple 

going to  

simple future 

have (got) 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

singular and plural 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

countable nouns 

uncountable nouns 

some, any 

quantifiers 

comparative sentences (short, long adjectives) 

irregular adjectives 

what … like 

what colour 

can  

could 
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ANGOL NYELV heti 4 óra 10. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

Környezetünk Technika, életvitel és gyakorlat:  

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit tehetünk 

környezetünkért és 

a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Életmód Napirend, időbeosztás.  

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás).  

Életünk és a stressz. Étkezési szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-fűzés.  

 

A fogalomkörökhöz tartozó funkciók és nyelvi szerkezetek: 

present simple 

present continuous 

present perfect simple 

past simple 

going to  

simple future 

have (got) 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

singular and plural 

cardinal numbers 

ordinal numbers 

countable nouns 

uncountable nouns 

some, any 

quantifiers 

comparative sentences (short, long adjectives) 

irregular adjectives 

what … like 

what colour 

can  

could 
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ANGOL NYELV heti 4 óra 11. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.  

Ételrendelés telefonon és interneten. 

 Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, 

alternatív gyógymódok).  

Életmód nálunk és más országokban.  

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). Szabadidő, művelődés, szórakozás  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban.  

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés szerepe, 

relaxáció.  

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.  

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. Kulturális és sportélet nálunk és más 

országokban. 

past simple 

past simple passive 

past continuous 

past perfect 

going to  

future with will 

have 

possessive adj. 

possessive pronouns 

genitive ’s 

of 

belong to 

prepositions, prepositional phrases, adverbs 

picture location 

geographical location 

adverbs of time with present perfect simple 

how often? 

when? what time? 

what’s the time? 

when 

should/shouldn’t 

can/ could(ability)  

can/could/may (permission) 

must (obligation) 

have to 

mustn’t 
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ANGOL NYELV heti 4 óra 12. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Tudomány és technika Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök 

szerepe a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

present simple  

present simple passive 

present continuous 

present perfect simple 

present perfect passive 

past simple 

past simple passive 

past continuous 

past perfect 

going to 

present continuous  

future simple  

Conditional 

reported speech 
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ANGOL NYELV heti 6 óra 

 9. évfolyam 

 

Témakör 

 

Személyes vonatkozások, család: 

A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai 

Családi élet, családi kapcsolatok 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

Ember és társadalom: 

Emberek külső és belső jellemzése 

Baráti kör 

Ünnepek, családi ünnepek 

Öltözködés, divat 

Környezetünk: 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 

Növények és állatok környezetünkben 

Évszakok, időjárás 

Iskola: 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban 

Saját iskolájának bemutatása 

A munka világa: 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek 

Életmód: 

Napirend, időbeosztás 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség 

megőrzésében) 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

Szabadidő, művelődés, szórakozás: 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

Kedvenc sport 

Utazás, turizmus: 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés 

Nyaralás itthon, illetve külföldön 

Tudomány és technika: 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

Gazdaság és pénzügyek: 

Családi gazdálkodás 

Vásárlás 
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ANGOL NYELV heti 6 óra, 10. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

Személyes vonatkozások, család: 

Személyes tervek 

Ember és társadalom: 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel (példaképek, híres emberek) 

Környezetünk: 

Városi, vidéki élet összehasonlítása 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 

Iskola 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei 

A munka világa: 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek (téma bővítése) 

Életmód: 

Életünk és a stressz 

Étkezési szokások a családban 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

Szabadidő, művelődés, szórakozás: 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

Utazás, turizmus: 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

Turisztikai célpontok 

Tudomány és technika: 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

Technikai eszközök a mindennapi életben 

Gazdaság és pénzügyek: 

A pénz szerepe a mindennapokban 

Bankok, pénzváltás 

 

 

ANGOL NYELV heti 6 óra, 11. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

Személyes vonatkozások, család: 

A tanuló életrajza 

Ember és társadalom: 
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A fiatalok problémái, konfliktusai a kortársakkal és a felnőttekkel; konfliktusok kezelése 

Környezetünk: 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

Iskola 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

A munka világa: 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Életmód: 

Egészség, egészségmegőrzés, gyógymódok 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.) 

Szabadidő, művelődés, szórakozás: 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban 

Utazás, turizmus: 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

Tudomány és technika: 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

Gazdaság és pénzügyek: 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban 

 

 

ANGOL NYELV heti 6 óra, 12. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

Személyes vonatkozások, család: 

Egyén és család nálunk és a célországokban 

Ember és társadalom: 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság 

Környezetünk: 

Természeti katasztrófák 

Környezetvédelem - Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért? 

Iskola 

Az ismeretszerzés különböző módjai 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban 

A munka világa: 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

Állásinterjú 

Életmód: 

Életmód nálunk és más országokban 

Szabadidő, művelődés, szórakozás: 

A művészetek szerepe a mindennapokban 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban 

Utazás, turizmus: 
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Célnyelvi és más kultúrák 

Tudomány és technika: 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

Gazdaság és pénzügyek: 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok 

 

 

 

BIOLÓGIA alap 

10. évfolyam 

 

Témakör 

 

 

Bevezetés, prokarióták, egyszerűbb eukarióták 

Gombák 

A legfontosabb állattörzsek képviselőinek sajátosságai 

Állatok életműködései 

Állatok viselkedése 

A legfontosabb növénytörzsek képviselőinek sajátosságai 

Növények teste és életműködései 

 

 

 

BIOLÓGIA 11. évfolyam 

 

Témakör 

 

 

Sejtek felépítése és anyagcseréje 

Az örökítőanyag 

 

Öröklődés 

Populációk és életközösségek 

 

 

BIOLÓGIA 12. évfolyam 

 

Témakör 
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Kültakaró, mozgás, kiválasztás 

Táplálkozás, légzés 

Vér, anyagszállítás 

Szaporodás és egyedfejlődés 

Szabályozás 

 

Evolúció és bioszféra 

 

 

BIOLÓGIA tagozat 

 9. évfolyam  

 

 

Témakör 

 

 

Bevezetés, prokarióták, egyszerűbb eukarióták 

Gombák 

A legfontosabb állattörzsek képviselőinek sajátosságai 

Állatok életműködései 

Állatok viselkedése 

 

 

 

BIOLÓGIA 10. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

 

A legfontosabb növénytörzsek képviselőinek sajátosságai 

Növények teste és életműködései 

Sejtek felépítése és anyagcseréje 

Az örökítőanyag 

 

 

 

BIOLÓGIA 11. évfolyam 
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Témakör 

 

Kültakaró, mozgás, kiválasztás 

Táplálkozás, légzés 

Vér, anyagszállítás 

Szaporodás és egyedfejlődés 

Szabályozás 

 

 

 

BIOLÓGIA 12. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

 

Öröklődés 

Populációk és életközösségek 

Evolúció és bioszféra 

 

 

 

DRÁMA 

 9. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

 

Színház- és drámaelmélet 

 A művészet feladata 

 A színház, mint a társadalom „görbe tükre” 

 A dráma és a színházművészet eredete, mágia és mimézis 

 A dráma és a színjáték, mint kommunikáció 

 Dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak 

 A drámai műnem sajátosságai 

 A dráma szerkezeti felépítése 



  VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS 

GIMNÁZIUM 

  

 
 17 

 A színházművészet, mint összművészet sajátosságai 

 A színpadi tér és a színpadi idő fogalma  

 Drámai művek elemzési szempontjai, gyakorlati drámaelemzés 

 A színházi előadás elemzési szempontjai, a kritika 

Az antikvitás 

 Az ókori görög színház és dráma kialakulása és jellemzői 

 A drámai műnem sajátosságai  

 Aiszkhülosz, Szophoklész vagy Euripidész egy tragédiája 

 

Színházi műfajok 

 A rituális játék/szertartásjáték, a klasszikus tragédia és a komédia műfaji 

jellemzői 

 

 

DRÁMA 10. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

 

Színházi műfajok 

 A tragédia, a komédia, a bohózat és a bábjáték műfaji jellemzői 

Az európai középkor 

 A középkor vallási színjátékai, a keresztény liturgikus játékok kialakulása, típusai és 

általános jellemzői, a kor és a műfaj összefüggései 

 A passió, a mirákulum, a misztérium és a moralitás 

 Egy misztériumjáték, passiójáték vagy moralitásjáték (pl.: a Lázár feltámasztása, 

Csíksomlyói passió és az Akárki) 

Az olasz reneszánsz 

 A commedia dell’arte kialakulása, jellemeinek jellegzetes típusai 

 A rögtönzött vígjáték  

 

Az angol reneszánsz 

 Az Erzsébet-kori angol színház és dráma jellemzői 

 Shakespeare életműve 
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 Shakespeare egy művének ismertetése 

A francia klasszicizmus 

 Moliére életműve 

 A komikum fajtái 

 Moliére egy komédiája 

 

 

 

DRÁMA 11. évfolyam 

 

Témakör 

 

 

 

Színházi műfajok 

 A zenés színházi műfajok (opera, operett, musical) és a realista színjáték műfaji 

jellemzői 

A német klasszika 

 Schiller egy tragédiája (Ármány és szerelem) 

A romantika  

 A romantika drámairodalma és színjátszása pl. Monte Cristo grófja 

 A romantikus dráma és a zene kapcsolódási pontjai 

 Az opera és az operett pl. Aida 

 A táncszínház születése, a balett pl. Hattyúk tava 

 

A polgári dráma és színház 

 Ibsen, Shaw egy-egy drámája (Vadkacsa, Pygmalion) 

Az orosz realizmus 

 Csehov életműve és hatása a XX. századi modern drámára 

 Sztanyiszlavszkij és a Moszkvai Művész Színház 

 Csehov egy színműve 

A magyar dráma és színjátszás kezdetei 

 Dramatikus népszokásaink és gyerekjátékaink 
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 Az iskoladráma 

 

A magyar hivatásos színjátszás és a nemzeti dráma kialakulása 

 A magyar hivatásos színjátszás és a nemzeti dráma kialakulása és fejlődése 

Kelemen Lászlótól a Nemzeti Színházig 

 A nemzeti ébredés és a romantikus dráma; a népszínműtől a naturalista drámáig 

 Katona József: Bánk bán, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Madách Imre: 

Az ember tragédiája 

A magyar százdaforduló 

 Szép Ernő, vagy Molnár Ferenc egy drámája pl. Lila akácok, Üvegcipő 

 

 

 

DRÁMA 12. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

 

Színházi műfajok 

 Az abszurd és a groteszk, a látványszínház, fizikai színház, a tánc- és 

mozgásszínház műfaji jellemzői 

Az útkeresők 

 A XX. század első felének útkeresései 

 Az epikus dráma és az elidegenítő effektus 

 Brecht, Pirandello és García Lorca egy drámája pl Kurázsi mama, Koldusopera, Hat 

szereplő szerzőt keres, Bernarda Alba háza 

Az amerikai dráma és színház 

 Az amerikai dráma és színház, európai hatások és autonóm fejlődés, Freud tanításai 

és hatásuk 

 Arthur Miller vagy Tennessee Williams egy drámája (pl. Az ügynök halála, Ez a ház 

bontásra vár) 

Az abszurd dráma 

 Az abszurd dráma, az abszurd társadalmi gyökerei 
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 Beckett vagy Ionesco egy műve pl. Godotra várva, A kopasz énekesnő  

A magyar dráma XX. századi klasszikusai 

 A magyar társadalom és a drámairodalom összefüggései 

 Örkény István egy drámája pl.Tóték 

A kortárs magyar színház és dráma 

 Az olvasópróbától a premierig: a színházi alkotómunka folyamata, a dramaturg és a 

rendező munkája, a szcenika művészete 

 A színházi előadás létrehozásához szükséges mesterségek és feladatok ismerete (az 

író, a díszlettervező, a jelmeztervező, a zeneszerző, a világosító, a hangtechnikus, a 

színpadmester, az ügyelő, a kellékes stb.) 

 A színházi kritika, előadáselemzés, színészportré 

 A nem hivatásos színházművészet, az alternatív és az amatőr színház, a 

diákszínjátszás és a gyerekszínjátszás 

 

 

 

ÉNEK - ZENE 

9. évfolyam 

 

Témakör 

 

1.A magyar népzene 

       - régi stílusú népdalok, új stílusú népdalok  ,vegyes stílusú népdalok jellemzői egy-egy 

népdal tükrében 

      -népzene megismerése, CD meghallgatása ,népi hangszerek megismerése 

2.Az ókor zenéje 

      -az államok jellegzetes kultúrája 

3.A középkor zenéje 

      a gregorián ének és a trubadúr ének jellemzői 

4.A reneszánszkor zenéje 

    -általános és zenei stílusjegyek  , műfajok 

   -  Palestrina és Lassus munkássága 

5.A barokk korszak 

   -általános és zenei jellemzők 

  -műfajok 

  -Vivaldi  ,Bach és Handel munkássága 

6.A bécsi klasszicizmus 
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   -általános és zenei stílusjegyei 

   -műfajok: szonáta, vonósnégyes ,szimfónia ,versenymű 

  -Haydn, Mozart, Beethoven munkássága és műveik 

  -a magyar zene a XI-XVI.sz.-ig 

   

 

ÉNEK 10. évfolyam 

 

Témakör 

 

 

1.A magyar népzene 

   - új stílusú népdalok és a vegyes stílusú népdalok 

2.A romantika korszaka 

    -Schubert  , Shumann, Chopin, Mendelsshon, Brahms 

-Liszt Ferenc pályája művei tükrében, a szimfónikus költemény létrehozója 

   -Verdi, az olasz opera megteremtője,A Don Carlos és az Aida megismerése 

  -Wgner, Csajkovszkij, Muszorgszkij muzsikája 

  -Erkel Ferenc, a XI.század magyar zenéje, Bánk bán 

 -Késő romantika 

    -Dvorak ,Puccini 

 A századfoduló zenéje 

  -Debussy ,Ravel 

3.Irányzatok a XX.századi zenében 

  -dodekafónia, jazz ,neoklasszicizmus 

  -Schönberg 

  -Gershwin 

  Bartók és Kodály pályája 

 Orff: Camina Burana 

4.A 60-as ,70-es,80-as évek magyar zenéje 

 

FIZIKA  

9. évfolyam 

 

Témakör 

 

 

Fizikai kísérletek, mérések, mértékegységek  

Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

Változó mozgások: átlagsebesség, pillanatnyi sebesség 

Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgások 

Egyenletesen változó mozgások + grafikonjai 

Kezdősebességgel rendelkező egyenletesen változó mozgások 

Feladatok egyenletesen változó mozgásokra 
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Szabadesés 

Összetett mozgások: függőleges hajítás 

Vízszintes hajítás (csak elmélet) 

Az egyenletes körmozgás kinematikai leírása 

Centripetális gyorsulás 

A bolygók mozgása, Kepler-törvények 

Newton I. törvénye 

Newton II. törvénye 

Newton III. törvénye 

Lendület, a lendületmegmaradás törvénye 

Lendületmegmaradás törvényének alkalmazása,+ feladatok 

A dinamika alapegyenlete 

Nehézségi erő, súly és súlytalanság 

Newton-féle gravitációs (tömegvonzási) törvény 

A rugóerő 

Súrlódás 

Szabaderők, kényszererők 

Egyenletes körmozgás dinamikai leírása 

Mesterséges égitestek 

A forgatónyomaték, a merev testekre ható erőrendszerek 

Merev testek egyensúlya 

Szilárd testek rugalmas alakváltozásai 

Pontrendszerek egyensúlya  

Munka  

A gyorsítási munka, a mozgási és rugalmas energia 

Emelési munka, helyzeti energia, a mechanikai energia megmaradása 

A súrlódási erő munkája 

Munkatétel 

Teljesítmény, hatásfok  

Egyszerű gépek 

Nyugvó folyadékok tulajdonságai 

A légnyomás 

Felhajtóerő nyugvó folyadékokban és gázokban 

Feladatok 

Molekuláris erők folyadékokban 

Folyadékok és gázok áramlása 

Közegellenállás 

Az energia előállítása és felhasználása 

 

FIZIKA 10. évfolyam 

 

Témakör 

 

 

Az elektromos állapot  

Elektromos alapjenségek 

Az elektromos állapot  

Anyagszerkezeti magyarázat, 
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Elektromos állapot a mindennapokban 

Coulomb törvénye 

Az elektromos mező  

Az elektromos erővonalak  

 

Erővonalak és térerősség, Fluxus 

Az elektromos mező munkája, a feszültség  

Vezetők elektrosztatikus térben  

Kondenzátorok 

Az elektromos áram, áramerősség, az egyenáram  

Az elektromos ellenállás, Ohm törvénye 

Vezető ellenállása 

Az áram hő- és élettani hatása 

Fogyasztók kapcsolása (soros, párhuzamos) 

Fogyasztók vegyes kapcsolása 

Áram- és feszültségmérés 

Az áram vegyi hatása 

Áramforrások 

A mágneses mező 

Áram mágneses mezője 

A Lorentz-erő 

Szabad töltésekre ható erő 

Vezetés vákuumban 

A hőmérséklet és a hőmennyiség 

A szilárd testek hőtágulása 

A folyadékok hőtágulása 

A gázok modellezése, állapotjelzői 

Légnyomás 

Izoterm állapotváltozás 

Izobár állapotváltozás 

Izochor állapotváltozás 

Egyesített gáztörvény 

Kinetikus gázelmélet 

A hőtan I. főtétele 

Termodinamikai folyamatok energetikai vizsgálata: izchor, izobár, izoterm állapotváltozás 

Ideális gázok hőkapacitása és fajhője 

A hőtan II. főtétele 

Körfolyamatok 

Olvadás, fagyás 

Párolgás, forrás, lecsapódás 

A kalorimetria 

Halmazállapot-változások a természetben 

A hő terjedése 

Hőtan az otthonunkban 

 

FIZIKA 11. évfolyam 

 

Témakör 



  VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS 

GIMNÁZIUM 

  

 
 24 

 

 

I. Rezgések 

A rezgőmozgás fogalma, jellemző mennyiségei.  

A harmonikus rezgőmozgás kitérése-idő függvénye  

A harmonikus rezgőmozgás sebessége és gyorsulása.  

A harmonikus rezgőmozgás dinamikai jellemzése. Rezgésidő 

A rezgést befolyásoló külső hatások és következményeik 

II. Hullámtan 

A hullám fogalma, jellemzése 

A hullámok visszaverődése és törése 

Interferencia, állóhullámok. A hullámok elhajlása 

A hanghullámok keletkezése és terjedése  

A hang jellemzői. Doppler-jelenség 

III. Elektromágneses hullámok. Optika 

Elektromágneses rezgések 

Elektromágneses hullámok keletkezése, tulajdonságai. 

Teljes elektromágneses színkép 

Fényhullámok terjedése vákuumban és anyagi közegekben 

Egyszerű optikai eszközök: tükrök, lencsék  

Leképezési törvény. 

Fényinterferencia, fényelhajlás. Optikai rés és rács 

A fény mint transzverzális hullám 

Színfelbontás, színképek 

IV. Modern fizika 

Klasszikus és modern fizika. 

A relativitáselmélet és a kvantumelmélet születése 

A fényelektromos jelenség 

A foton részecske tulajdonságai 

Az elektron kettős természete 

Emlékeztető. Az atomok tömege, mérete 

Klasszikus atommodellek: Thomson és Rutherford atommodellje 

Bohr atommodellje. A vonalas színképek értelmezése 

Egyenes szakaszra és az atomba bezárt elektron hullámmodellje 

V. Magfizika. Csillagászat 

Az atommag fizikai jellemzői, alkotórészei 

Nukleáris kölcsönhatás, kötési energia 

A természetes radioaktív sugárzások 

A radioaktív bomlás törvénye 

Sugárzásmérő eszközök (Kiegészítő anyag ) 

Radioaktív sugárzások biológiai hatása (Kiegészítő anyag) 

Radioaktív sugárzások gyakorlati alkalmazásai (Kiegészítő anyag) 

Maghasadás, láncreakció  

Atomreaktor 

Villamos energiatermelés atomerőművekben (Kiegészítő anyag) 

A könnyű magok fúziója. A csillagok energiatermelése 

Csillagok születése és fejlődése 

A világegyetem szerkezete 

A Naprendszer 

Az Univerzum keletkezése és fejlődése (Kiegészítő anyag) 
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A világűr kutatása (Kiegészítő anyag) 

 

FÖLDRAJZ  

9. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

I. félév: 

TÁJÉKOZÓDÁS A VILÁGEGYETEMBEN ÉS A FÖLDÖN 

 

A csillagászati ismeretek fejlődése 

A világegyetem 

A Naprendszer csillaga 

A Nap körül keringő égitestek I. II.  

A Föld mint égitest I. II. 

A Hold  

Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében  

A térkép  

Tájékozódás a térképen a térképpel  

 

A GEOSZFÉRÁK  

 

A Föld belső szerkezete  

A kőzetlemezek mozgása  

A lemezmozgások következményei I. 

A földrengések és a vulkanizmus 

A lemezmozgások következményei II.  

 A hegységképződés  

Az ásványok és a kőzetek keletkezése 

Hasznosítható ásványegyüttesek  

Földtörténet I-II.  

Felszínfejlődés a belső és a külső erők kölcsönhatásában  

A talaj: a földrajzi burok összetett rendszere  

A légkör anyaga és szerkezete  

A levegő felmelegedése  

A felhő- és csapadékképződés  

Légnyomás, szél; ciklonok, anticiklonok 

Időjárási frontok  

Az időjárás előrejelzése, az időjárás-jelentés értelmezése  

A nagy földi légkörzés 

A monszunszélrendszer; a helyi szelek  

A szél és a csapadék felszínformáló A légkör jelentősége, védelme 
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Témakör 

 

II. félév 

 

A vízburok tulajdonságai  

A vízburok mozgásai  

A felszín alatti vizek  

A karsztosodás  

A felszíni vizek  

A folyóvíz felszínformáló munkája  

A jég felszínformáló munkája  

Gazdálkodás a vizekkel I. II.  

 

ATERMÉSZETFÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG  

 

A szoláris és a földrajzi övezetesség  

A forró övezet I. - Az egyenlítői öv  

A forró övezet II-III. - Az átmeneti és a térítői öv, a monszunvidék  

A mérsékelt övezet I - II. - Az övezet átmeneti határain  

A mérsékelt övezet III. - A valódi mérsékelt öv  

A hideg övezet  

A hegyvidékek övezetessége  

 

A TERMÉSZETI ÉS A TÁRSADALMI KÖRNYEZET  

 

A földrajzi környezet összetevői  

A népesség összetétele  

A népesség földrajzi eloszlása  

A világ népességének gyarapodása  

A települések I. –  

A magányos települések és a falvak  

A települések II.  

A városok 

Terjeszkedő nagyvárosok  

Élet a városban  

 

 

FÖLDRAJZ 10. évfolyam 

 

Témakör 

 

 

A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK 

 

A gazdasági élet alapjai  
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A világméretűvé váló gazdaság I-II.  

A transznacionális vállalatok  

A nemzetgazdaságok és az állam változó szerepe  

Az integrációk és a nemzetközi szervezetek  

Pénzügyi egyszeregy  

Globális pénzügyi kérdések  

Iránytű a világgazdaságban való tájékozódáshoz  

 

AZ EURÓPÁN KÍVÜLI KONTINENSEK 

Az Amerikai Egyesült Államok: a világgazdaság fókuszában  

Népesség, társadalom, mindennapi élet az Egyesült Államokban  

Az Amerikai Egyesült Államok gazdasági körzetei  

Az USA árnyékában: Latin-Amerika 

Világgazdasági centrum Ázsiában: Japán  

Kelet- és Délkelet- Ázsia újonnan iparosodott gazdaságai 

A világgazdaság "sárkánya", Kína  

Fények és árnyak a kínai nagy falon  

India - a feltörekvő nagygazdaság  

Kőolajra épülő gazdaságok a Közel- Keleten  

Külön utakon a Közel-Keleten: Izrael és Törökország 

A gazdasági elmaradottság csapdájában  

Afrika: a világ peremén?  

A fekete kontinens színei  

 

 

EURÓPA HELYE A VILÁGGAZDASÁGBAN 

 

Európa tagolódása és gazdasági térszerkezete  

Úton az egységes Európa felé  

Az európai együttműködés alapjai  

 

 

 

 

Témakör 

 

II. félév 

 

A csatornán túl - Egyesült Királyság 

Az európai gazdaság magterületén - Franciaország  

Az integrálódás példája - Benelux államok  

Az európai integráció vezető gazdasági hatalma: Németország  

Alpesi országok Európa közepén  

Fejlett országok a magterületen kívül  

Európa napos oldala: Dél- Európa  

Nyugat és Kelet között: Kelet- Közép- Európa I-II. 

 Délkelet- Európa: Kultúrák metszetében  

Európa keleti végein I-II.  
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MAGYARORSZÁG - HELYÜNK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN ÉS EURÓPÁBAN 

 

Hazánk természeti erőforrásai  

Társadalmi erőforrásaink  

A rendszerváltozás társadalmi- gazdasági következményei  

Az országhatáron átívelő kapcsolataink  

Gyönyörű Magyarország  

A Közép- Magyarország régió  

A nyugati határszél régiója  

A Közép- és Dél- Dunántúl  

Az észak- magyarországi régió  

Régiók az Alföldön  

 

A GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK 

 

A túlnépesedés és a népességfogyás  

A nagyvárosok népesedési és környezeti problémái  

Éhezés és túlfogyasztás a Földön  

Az energiaéhes világ  

Fogyatkozó természeti erőforrások  

Nemzetközi összefogás a jövőért  

A fenntartható világ  

 

 

 

HITTAN  

9. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

Emberi kapcsolatok 

 

Elhívás (Lévi, Zákeus, Péter) 

Az esszénus mozgalom és Keresztelő János 

Jézus tanítványai 

Szeretethimnusz 

 

Társadalom 

 

A tékozló fiú 

A hamis sáfár 

A szőlőmunkások 
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A görnyedt asszony meggyógyítása 

Az irgalmas samaritánus 

 

A Hegyi Beszéd 

 

A boldogmondások 

Só és világosság 

Az imádkozás és a Miatyánk 

Isten gondviselése 

A kősziklára épült ház 

 

Én 

 

A béna és a vak meggyógyítása 

A kapernaumi százados szolgája 

Jairus leányának feltámasztása 

A gazdag ifjú 

Magvető példázata 

Ötezer ember megvendégelése 

 

Ünnepek 

 

Karácsony 

Vízkereszt 

Nagyhét és Húsvét 

Mennybemenetel 

Pünkösd 

 

A kereszténység a világvallások között 

 

 

HITTAN 10. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

Teremtett világ – őstörténet 

 

Teremtéstörténet 

Káin és Ábel 

Noé története 

Bábel tornya 

 

Isten-én kapcsolat – ősszülők 

 

Ábrahám élete 
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A romlott Sodoma 

Ábrahám és Izsák 

Ézsau és Jákób 

József története 

 

Egyház-Biblia 

 

Az etióp kincstárnok megtérése 

A kánon és a bibliafordítások 

 

Az „én születése  

 

Mózes élete 

 

Társadalom 

 

A Tízparancsolat 

 

Emberi kapcsolataim 

 

Párválasztás (Ádám és Éva, Jákób és Ráhel, Lea, Ruth és Boáz, Dávid és házasságai) 

Család és gyerek, válás és egyedüllét 

Énképek 

 

Világvallások  

 

Zsidóság 

Iszlám 

 

 

HITTAN 11. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

Társadalom – Izrael története 

 

A bírák (Sámson) 

Királyok (Saul, Dávid és Salamon) 

Próféták (Illés, Jeremiás, Ézsaiás) 

Jósiás király 

 

Emberi kapcsolataim – Egyházi közösség az ősgyülekezettől az államvallásig 

 

Pünkösd 

Az ősgyülekezet 
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Pogánykeresztények (Kornéliusz) 

Pál utazásai 

Zsidókeresztények 

Üldöztetés 

 

Isten-én kapcsolat – Hitvallások 

 

A három hitágazat 

Egyetemes és evangélikus hitvallások 

 

Egyház – Egyháztörténet a Római Birodalom bukásától a reformációig 

 

Szerzetesek és szerzetesrendek (Ágoston, Benedek) 

Európa missziója 

Egyházszervezés Magyarországon (Gellért püspök) 

Előreformáció 

 

Én-kérdés – Születéstől halálig 

 

Luther Márton élete 

 

Világvallások 

 

Erkölcsi alapelv 

Aranyszabály 

 

Teremtett világ – Etikai kérdések 

 

 

HITTAN 12. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

Isten-én – Kinyilatkoztatás 

 

Egyetemes és igei kinyilatkoztatás 

Isten kinyilatkoztatásának eszközei 

 

Egyház – Az egyház története a reformációtól a 20. századig 

 

Felekezetek 

Vallásháborúk, vallásszabadság 

Reformáció és ellenreformáció Magyarországon 

 

Teremtett világ – Végső kérdések 
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Apokalipszis 

Üdvösség, örök élet, kegyelem 

A rossz jelenléte a világban 

Feltámadás 

 

Én – Emberek János evangéliumából 

 

Világvallások – Fő kérdések 

 

Társadalom – Az egyház a 20. században 

 

Zsidóüldözés, holokauszt 

A magyarországi egyházak a pártállam szorításában 

 

Közösségeim – Egyházi élet 

 

 

 

INFORMATIKA  

 9. évfolyam 

 

Témakör 

 

A számítástechnika története 

A számítástechnika története a kezdetektől napjainkig 

A számítógépgenerációk 

Információ, jel, kód 

Számrendszerek az informatikában 

Hardver 

A számítógép felépítése 

A CPU 

Háttértárak 

Be- és kiviteli perifériak 

Szoftver 

Szoftverek csoportosítása 

Az operációs rendszer 

Mappa- és fájlműveletek 

Szövegszerkesztés 

Karakter 

Bekezdés 

Szegély és mintázat, oldalszegély 

Kép a dokumentumban, WordArt 

Listakészítés, többszintű lista 

Tabulátorok 

Táblázat 
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INFORMATIKA 10. évfolyam 

 

Témakör 

 

Grafika 

Grafikus adatok kezelése 

Színkezelés az informatikában 

Digitális képek szerkesztése 

A PictureManager program alapfunkciói 

A Paint program alapfunkciói 

Rajzolás Painttel  

Vektorgrafikus rajz készítése az MS Office-ban 

Prezentáció 

A prezentációkészítés alapjai (háttér, betű, szövegdoboz, elrendezés, animáció, áttűnés) 

Prezentációkészítés minta és leírás alapján 

Hálózatok 

Hálózatok csoportosítása, alapfogalmak 

Internet, keresés az Interneten 

Elektronikus levelezés 

Webszerkesztés 

Webszerkesztés alapjai (html, lap tulajdonságai, táblázat, színek, hiperhivatkozás, képek) 

Webszerkesztés minta és leírás alapján 

INFORMATIKA 11. évfolyam 

 

Témakör 

 

Táblázatkezelés 

Adatbevitel az Excelben 

Tartalom, érték, forma 

Számítások a táblázatban: felhasználói képlet 

Alapfüggvények (SZUM, MAX, MIN, ÁTLAG) 

Dátum függvények (MA, ÉV, HÓNAP, NAP) 

HA függvény 

DARAB függvények (DARAB, DARAB2, DARABTELI, DARABÜRES) 

Diagramok 

SZUMHA függvény 

FKERES függvény. 

Szűrés, rendezés 

Statisztika feladatok 

 

 

INFORMATIKA 12. évfolyam 

 

Témakör 
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Adatbáziskezelés  

Adatbáziskezelés alapfogalmai 

Az Access program alapjai 

Alapműveletek az adattáblában 

Szűrés, rendezés 

Adatbázis létrehozása 

Adatok importálása táblába 

Adattáblák kapcsolata 

Lekérdezések 

Választó lekérdezés 

Szűrések a lekérdezésben 

Kifejezések a lekérdezésben 

Számolás a lekérdezésben 

Táblakészítő lekérdezés 

Frissítő lekérdezés 

Hozzáfűző lekérdezés 

Törlő lekérdezés 

Kereszttáblás lekérdezés 

Jelentés 

Űrlap 

Szövegszerkesztés 

Többoldalas szöveg formázása stílusok használatával 

Saját stílusok létrehozása 

Lábjegyzet, végjegyzet 

Tartalomjegyzék 

 

 

IRODALOM  

9. évfolyam 

 

Témakör 

I. félév 

I. A szépirodalom 

II. Az antikvitás irodalmából 

Mítosz, mitológia, Prométheusz-mítosz 

A homéroszi eposzok: az Iliász embereszménye: Akhilleusz, Akhilleusz pajzsa, Odüsszeia 

A görög líra: Szapphó, Anakreón 

A görög dráma: Szophoklész Antigonéja  

A római költészet: Catullus (Éljünk, Lesbia, Gyűlölök és szeretek…), Vergilius (IV. ecloga, 

Aeneis), Horatius (Thaliarchushoz, Licinius Murenához, Leuconéhoz) 

III. Történetek a Bibliából 

Ószövetség (Teremtés könyve, a vízözön, József története, Jónás könyve, Zsoltárok könyve) 

Újszövetség (Jézus születése, Jézus kínhalála és feltámadása, példabeszédek) 

IV. A középkor irodalmából 
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Szent Ágoston: Vallomások, himnuszok, a magyar irodalom kezdetei (Halotti beszéd, 

Ómagyar Mária-siralom, legendák), lovagi irodalom (Walter von der Vogelweide), 

vágánsköltészet, Dante: Isteni Színjáték (Paolo és Francesca, Találkozás Odüsszeusszal), 

Villon (Jó tanítás balladája a rossz életűeknek, Záróballada)  

II. félév 

V. A reneszánsz irodalmából 

Reneszánsz és humanizmus, Petrarca: Daloskönyv (CLXII. szonett), Boccaccio: Dekameron 

(Ötödik nap, kilencedik novella: a sólyom feláldozása), Janus Pannonius (Galeotto 

Marzióhoz, Búcsú Váradtól, Egy dunántúli mandulafáról, Saját lelkéhez), Sylvester János: 

Az magyar nípnek, Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm …, Balassi Bálint Júlia-versek 

(Hogy Júliára talála, így köszöne neki), Célia-versek, vitézi énekek (Ó én édes hazám, Egy 

katonaének), „Isteni dicsíretek” (Kiben bűne bocsánatáért könyörgett …, Adj már 

csendességet), Shakespeare: Romeo és Júlia, LXXV. szonett) 

VI. A barokk korszak irodalmából 

A barokk, a Don Quijote hatása, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (Szigeti veszedelem, „Ne 

bántsd a magyart…”) 

VII. A francia klasszicista dráma 

Racionalizmus és klasszicizmus, Molière Tartuffe-je 

 

IRODALOM 10. évfolyam 

 

Témakör 

I. félév 

I. Az európai felvilágosodás irodalmából 

A felvilágosodás, klasszicizmus és szentimentalizmus, Daniel Defoe: Robinson Crusoe, 

Jonathan Swift: Gulliver utazásai (Nyihahák országában), Voltaire: Candide vagy az 

optimizmus, Rousseau: Értekezés …, Goethe (Vándor éji dala, Faust), Schiller: Az örömhöz  

II. A XVIII. század magyar irodalmából 

A kuruc kor irodalma, Mikes Kelemen: Törökországi levelek, a felvilágosodás 

Magyarországon, Bessenyei György kulturális programja (Magyarság), Kármán József, 

Batsányi János A franciaországi változásokra, Kazinczy Ferenc (nyelvújítás, Tövisek és 

virágok), Csokonai Vitéz Mihály (Konstancinápoly, Az estve, Tartózkodó kérelem, A 

Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz), Berzsenyi Dániel (A magyarokhoz (Romlásnak indult…), 

A magyarokhoz (Forr a világ…), Osztályrészem, A közelítő tél Levéltöredék barátnémhoz  

II. félév 

III. Az európai romantika irodalmából 

A romantika jellemzői, E. T. A. Hoffmann: Az arany virágcserép, Heine: Dalok könyve, 

Byron: Childe Harold zarándokútja, Shelley: Óda a nyugati szélhez, Keats: Óda egy görög 

vázához, E. A. Poe, Puskin: Jevgenyij Anyegin, Gogol: A köpönyeg 

IV. Irányzatok határán 

A realizmus irányzata, Balzac: Goriot apó 

V. A reformkorszak és magyar romantika irodalma 

A magyar reformkor irodalmi élete, Katona József: Bánk bán, Kölcsey Ferenc (Elfojtódás, 

Vanitatum vanitas, Himnusz, Zrínyi dala, Zrínyi második éneke, Parainesis), Vörösmarty 

Mihály (Csongor és Tünde, Szózat, A Guttenberg-albumba, Gondolatok a könyvtárban, Késő 

vágy, Ábránd, Előszó, A vén cigány), Petőfi Sándor (népies helyzetdalok, életképek, családi 

líra, A puszta, télen, Kiskunság, válságköltészet, Egy gondolat bánt engemet…, A XIX. 
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század költői, Szeptember végén, Minek nevezzelek?, Nemzeti dal, Az apostol, A hegyek 

közt, Európa csendes, újra csendes…), Jókai Mór: Az arany ember 

 

IRODALOM 11. évfolyam 

 

Témakör 

I. félév 

I. Irodalmunk a XIX. század második felében és a századfordulón 

Irodalmunk az önkényuralom és a kiegyezés korában, Arany János (Toldi, Toldi estéje, 

Ágnes asszony, A walesi bárdok, Szondi két apródja, Letészem a lantot, Kertben, 

Visszatekintés, A lejtőn, Epilogus, A tölgyek alatt, Mindvégig, kései balladák), Madách 

Imre: Az ember tragédiája, Vajda János (A vaáli erdőben, Az üstökös, Húsz év múlva, 

Harminc év után), Mikszáth Kálmán (Az a fekete folt, Bede Anna tartozása, Beszterce 

ostroma) 

II. A XIX. század világirodalmából 

A realizmus irányzata, a regény műfaji jellegzetességei , Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála, 

Csehov: A csinovnyik halála, Ibsen: A vadkacsa , A klasszikus modernség, Baudelaire: A 

Romlás virágai (Kapcsolatok, Az albatrosz), Paul Verlaine (Költészettan, Őszi chanson), 

Arthur Rimbaud (A magánhangzók szonettje), Rainer Maria Rilke (Őszi nap, A párduc, 

Archaikus Apolló-torzó), Walt Whitman: Hallom Amerika dalát, filozófiai áramlatok a XX. 

században 

II. félév 

III. A XX. század első évtizedeinek irodalma 

Magyar polgárosodás a századfordulón, a Nyugat jelentősége, Ady Endre (Góg és Magóg fia 

vagyok én…, A magyar Messiások, A magyar Ugaron, A Tisza-parton, Héja-nász az avaron, 

Lédával a bálban, Elbocsátó szép üzenet, Harc a Nagyúrral, Párisban járt az Ősz, A Sion-

hegy alatt, Nekünk Mohács kell, Bujdosó kuruc rigmusa, Az eltévedt lovas, Ember az 

embertelenségben, Őrizem a szemed), Krúdy Gyula: A hídon, Móricz Zsigmond (Tragédia, 

Rokonok, Barbárok), Babits Mihály (In Horatium, A lírikus epilógja, Esti kérdés, Húsvét 

előtt, Cigány a siralomházban, Ősz és tavasz között, Jónás könyve, Jónás imája), Kosztolányi 

Dezső (Mint aki a sínek közé esett…, Boldog, szomorú dal, Halotti beszéd, Hajnali 

részegség, Szeptemberi áhítat, Édes Anna, Esti Kornél), Juhász Gyula (Tiszai csönd, Tápai 

lagzi, Milyen volt, Anna örök), Tóth Árpád (Meddő órán, Elégia egy rekettyebokorhoz, 

Lélektől lélekig, Körúti hajnal, Esti sugárkoszorú, Jó éjszakát!), Karinthy Frigyes: Így írtok 

ti  

 

IRODALOM 12. évfolyam 

 

Témakör 

I. félév 

I. Az avantgárd 

A századelő művészeti mozgalmai, Guillaume Apollinaire (Kikericsek, A Mirabeau-híd, A 

megsebzett galamb és a szökőkút), Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek  

II. A XX. század világirodalmából 
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Újrealizmus, újklasszicizmus, abszurd irodalom, neoavantgárd, posztmodern, Thomas 

Mann: Mario és a varázsló, Franz Kafka: Az átváltozás, Ernest Hemingway: Az öreg halász 

és a tenger, Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei, Friedrich Dürrenmatt: Fizikusok 

II. félév 

III. Irodalmunk a két világháború között 

Művelődés és kultúra, Szabó Lőrinc (Az Egy álmai, Semmiért Egészen, Mozart hallgatása 

közben), Márai Sándor: Halotti beszéd, Illyés Gyula (Egy mondat a zsarnokságról, Bartók, 

Koszorú), József Attila (Tiszta szívvel, Klárisok, Holt vidék, Külvárosi éj, Óda, 

Reménytelenül, A Dunánál, Ars poetica, Flóra-versek, Bukj föl az árból, Karóval jöttél…, 

Talán eltünök hirtelen…, Ime, hát megleltem hazámat…), Radnóti Miklós (Járkálj csak, 

halálra ítélt!, Első ecloga, Hetedik ecloga, Erőltetett menet, Razglednicák) 

IV. Irodalmunk a második világháború után 

Művelődés és kultúra, Örkény István (Egyperces novellák, Tóték), Ottlik Géza: Iskola a 

határon, Weöres Sándor: játék versek, vers játékok , Pilinszky János (Halak hálóban, Harbach 

1944, Francia fogoly, négysorosok), Nemes Nagy Ágnes: Fák, Nagy László (József Attila!, 

Ki viszi át a Szerelmet)  

 

KÉMIA  

9. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

1. Az atom felépítése, radioaktivitás, izotópok 

2. Az elektronburok szerkezete, elektronhéjak kiépülése 

3. A periódusos rendszer 

4. Elsőrendű kémiai kötések (kovalens, fémes, ionos kötés) 

5. Molekulák térbeli alakja, polaritása 

6. Ionok képződése, ionvegyületek 

7. Másodrendű kötések 

8. Gázok tulajdonságai, Avogadro törvénye 

9.Folyadékok tulajdonságai 

10. Oldatok, oldódás, oldatok töménysége 

11. A szilárd anyagok, kristályrácstípusok jellemzői (atom-, molekula-, ion-és fémrács) 

12. Kolloidok típusai 

13. Kémiai reakciók energiaváltozásai, reakcióhő 

14. A reakciósebesség 

15. A kémiai egyensúly 

16. Sav-bázis reakciók, a kémhatás,a pH,közömbösítés 

17. Redoxireakciók, oxidációs-szám 

18. Kémiai számítások kémiai egyenletek alapján 

19.Galvánelemek, elektródpotenciál, az elektrolízis 

20. Nemesgázok 

21. Hidrogén 

22. Halogének és vegyületeik (nátrium-klorid, hidrogén-klorid) 
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23. Az oxigén és vegyületei (víz, hidrogén-peroxid) 

24. A kén és vegyületei (kén-dioxid, kén-trioxid, kénsav, kénessav, szulfátok, kénhidrogén) 

25. A nitrogén és vegyületei (nitrogén-monoxid, nitrogén-dioxid, salétromsav, nitrátok, 

ammónia) 

26. A foszfor és vegyületei (foszfor-pentaoxid, foszforsav, foszfátok) 

 

 

 

KÉMIA 10. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

1. A szén (grafit, gyémánt) és fontosabb vegyületei (szén-monoxid, szén-dioxid,szénsav és 

sói) 

2. A szilícium és vegyületei (szilícium-dioxid, szilikátok, kovasav) 

3. Alkálifémek és fontosabb vegyületeik (nátrium-klorid, nátrium-hidroxid, nátrium-

karbonát, nátrium-foszfát) 

4. Alkáliföldfémek és fontosabb vegyületeik (kalcium-karbonát, oltott mész, égetettmész, 

gipsz) 

5. Az alumínium tulajdonságai és előállítása (timföldgyártás, timföld elektrolízise) 

6. A vascsoport, a vas tulajdonságai és előállítása, acélgyártás 

7. Félnemes és nemes fémek (réz, ezüst, arany) 

8. A cinkcsoport, fémek korróziója, korrózióvédelem 

9. A metán szerkezete, tulajdonságai, reakciói, előfordulása, felhasználása, a  

normálláncú és elágazó láncú alkánok, cikloalkánok elnevezése. 

10. Földgáz és a kőolaj 

11. Etén szerkezete, tulajdonságai, reakciói, előállítása, felhasználása, alkének elnevezése. 

12. Diének, poliének, kaucsuk és a gumi 

13. Acetilén szerkezete, tulajdonságai, reakciói, előállítása, felhasználása 

14. A benzol szerkezete, tulajdonságai, reakciói, előfordulása, felhasználása 

15. Gyakorlatilag fontos halogéntartalmú szénhidrogének (szén-tetraklorid, vinil-klorid, 

freon-12, tetrafluor-etilén) 

16. Alkoholok funkciós csoportja, elnevezésük, csoportosításuk, etanol 

tulajdonságai,élettani hatása, felhasználása, metanol tulajdonságai, élettani hatása, 

felhasználása, glikol és glicerin 

17. Aldehidek funkciós csoportja, elnevezése, szerkezete, tulajdonságaik, oxidálhatóságuk, 

előállításuk, formaldehid és acetaldehid 

18. Ketonok funkciós csoportja, elnevezése, szerkezete, oxidálhatósága, előállítása, az 

aceton 

19. Karbonsavak funkciós csoportja, csoportosítása, hangyasav és ecetsav tulajdonságai, 

felhasználásuk, előfordulásuk, előállításuk 

20. Észterek funkciós csoportja, előállításuk, előfordulásuk, gliceridek (zsírok és olajok) 
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21. Szénhidrátok csoportosítása (mono-, di-és poliszacharidok), ribóz, dezoxi-ribóz, 

szőlőcukor, gyümölcscukor, répacukor, cellobióz, maltóz, keményítő és cellulóz szerkezete, 

tulajdonságaik, előfordulásuk, biológiai jelentőségük 

22. Aminok és amidok funkciós csoportja, elnevezésük, előfordulásuk, jelentőségük 

23. A nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek (piridin, pirimidin, pirrol, imidazol, 

purin) 

24. Aminosavak funkciós csoportja, ikerionos szerkezete, peptidkötés, fehérjék elsődleges, 

másodlagos, harmadlagos szerkezete, kicsapása, biológiai jelentősége 

25.  

Nukleotidok szerkezete, RNS és DNS szerkezete, monomerei, előfordulásuk, biológiai  

jelentőségük 

 

 

MAGYAR NYELV 

9. évfolyam 

 

Témakör 

I. félév 

I. Kommunikáció 

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói  

A személyközi kommunikáció  

A tömegkommunikáció fogalma és funkciói  

A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a nyelvre  

A média típusai és műfajai 

II. A nyelvi szintek grammatikája 

A nyelv mint jelrendszer 

A magyar nyelv hangrendszere  

A hangok találkozása a beszédben 

A szavak felépítése: a szóelemek  

A magyar szókészlet és a szóalkotás módjai 

Alapszófajok I. Az igék, a főnevek, a melléknevek, a számnevek és a határozószók  

Alapszófajok II. A névmások és az igenevek  

A viszonyszók és a mondatszók  

II. félév 

A mondat fogalma és csoportosítása  

A mondatok felépítése. A szószerkezetek 

Az alany és az állítmány  

A tárgy, a határozók és a jelzők  

Az alárendelő összetett mondatok 

A mellérendelő összetett mondatok  

III. Szövegtan 

A szöveg fogalma. A szöveg egységének feltételei 

A szöveg szerkezete  

A szöveg értelmét alakító nyelvi és nem nyelvi tényezők 

A szöveg jelentésbeli kapcsolóelemei  

A szöveg nyelvtani kapcsolóelemei 
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IV. Helyesírás 

 

 

MAGYAR NYELV 10. évfolyam 

 

Témakör 

I. félév 

I. A szövegtípusok 

A szövegtípusok osztályozása 

Az iskolában használt szövegtípusok 

A továbbtanuláshoz és a munka világában szükséges gyakorlati szövegtípusok 

A digitális kommunikáció szövegtípusai 

II. A stílusrétegek 

A nyelvi stílus  

A stílus kifejezőereje  

A stílusrétegek. A társalgási stílus  

A tudományos stílus 

A publicisztikai stílus  

A hivatalos stílus és a szónoki stílus  

II. félév 

III. A nyelvi szintek jelentéstana és stilisztikája 

A hétköznapi és a művészi kommunikáció  

A szöveg vizuális elrendezése  

Zeneiség a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben 

A képszerűség eszközei a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben I 

A képszerűség eszközei a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben II. 

A szó a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben I.  

A szó a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben II. 

Az alakzatok a hétköznapi nyelvben és a szépirodalomban 

A szövegszerkesztés a szépirodalmi szövegekben 

IV. Forráshasználat 

A könyvtár és a számítógép szerepe az információszerzésben. A forráshasználat szabályai 

Az egynyelvű szótárak  

 

MAGYAR NYELV 11. évfolyam 

 

Témakör 

I. félév 

I. Nyelv és társadalom 

Anyanyelvünk rétegződése I. A köznyelvi változatok, a csoportnyelvek és a rétegnyelvek 

Anyanyelvünk rétegződése II. A nyelvjárások. A nyelvi norma és a nyelvi standard 

Nyelvünk helyzete a határon túl. Nemzetiségi nyelvhasználat Magyarországon  

Nyelvpolitika, nyelvi tervezés, nyelvművelés  

II. félév 
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II. Retorika 

A retorika fogalma. Retorika és kommunikáció  

A retorikai szövegek felépítése és elkészítésének lépései 

Az érv felépítése. Az érvtípusok 

A retorikai szövegek kifejezőeszközei 

A kulturált vita szabályai 

A befolyásolás módszerei 

 

MAGYAR NYELV 12. évfolyam 

 

Témakör 

I. félév 

I. Nyelv és gondolkodás 

A nyelv és a beszéd. A nyelv mint változó rendszer 

Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya  

A beszéd mint cselekvés 

A nyelvcsaládok és a nyelvtípusok 

II. Nyelvtörténet 

A magyar nyelv rokonsága. A nyelvrokonság bizonyítékai  

A magyar nyelvtörténet korszakai 

A kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek 

A szókészlet változásai a magyar nyelv történetében 

A nyelvújítás 

Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra 

II. félév 

III. Felkészülés az érettségire  

 

MATEMATIKA  

 

 

Témakör 

 

I.félév 

Halmazok: 

- halmazműveletek, halmazok elemszáma, logikai szita 

- intervallumok 

Algebra és számelmélet. 

- hatványozás és azonosságai 

- nevezetes azonosságok 

- szorzattá alakítás 

- műveletek polinomokkal, algebrai törtekkel 

Függvények 

- kiemelten fontos a lineáris és a másodfokú függvények ismerete 

- függvények jellemzése, transzformációi 
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II.félév 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek: 

- kiemelten fontos a mérlegelv és az előjelvizsgálatok ismerete 

- szöveges feladatok 

Elemi geometria:  

- általános iskolában tanult fogalmak 

- nevezetes ponthalmazok 

- kiemelten fontos a Thalész-tétel 

Geometriai transzformációk:. 

- egybevágósági transzformációk 

- szimmetriák 

- alakzatok egybevágósága 

 

 

MATEMETIKA 10. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

I.félév 

Kombinatorika 

- skatulya-elv 

- permutáció (faktoriális fogalma), variáció 

Gyökvonás 

- négyzetgyök fogalma és azonosságai 

- n-dik gyök fogalma és azonosságai 

- gyökjel elé kihozatal, gyökjel alá bevitel, gyöktelenítás 

Másodfokú egyenletek 

- megoldóképlet és alkalmazása 

- diszkrimináns fogalma, gyöktényezős felbontás 

- egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása 

II.félév 

Hasonlóság 

- körrel kapcsolatos ismeretek, középponti és kerületi szögek tétele 

- a középpontos hasonlósági transzformáció (nagyítás, kicsinyítés) 

- háromszögek hasonlóságainak alapesetei 

- nevezetes tételek alkalmazásai (magasság-, befogó-tétel) 

- a hasonlóság és a terület, térfogat kapcsolata 

Hegyesszög szögfüggvényei 

- szögfüggvények értelmezés és alkalmazása derékszögű háromszögben 

- derékszögű háromszögre visszavezethető feladatok 

Szögfüggvények általánosítása 

- egységvektor koordinátái, forgásszögek értelmezése a koordinátarendszerben 

- összefüggések a szögfüggvények között 

- szögek visszakeresése 
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MATEMATIKA 11. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

I.félév 

Kombinatortika, gráfok 

- permutáció, variáció, kombináció; binomiális együttható 

- gráfok 

Hatvány, gyök, logaritmus:  

- törtkitevőjű hatványok; exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek 

- logaritmus fogalma és azonosságai 

- logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek; gyakorlati alkalmazás 

Trigonometria:  

- szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása 

- trigonometrikus területképletek alkalmazása 

- trigonometrikus egyenletek megoldása (egyszerű visszakeresés, másodfokúra 

visszavezethető) 

II.félév 

Függvények: 

- exponenciális és logaritmusfüggvények tulajdonságai 

- trigonometrikus függvények transzformációi és tuéajdonságai 

Koordinátageometria:  

- műveletek vektorokkal, skaláris szorzat 

- két pont távolsága, osztópont koordinátái, háromszög súlypontja 

- egyenes egyenletei 

- kör egyenlete 

- metszéspont meghatározás, kölcsönös helyzetek meghatározása 

Valószínűségszámítás klasszikus modellje: 

 

 

 

MATEMATIKA 12. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

I. félév 

Logikai műveletek 

- kiemelt feladattípus: tagadás, logikai értékek meghatározása 

Sorozatok 

- számtani, mértani sorozat általános tagja, első n tag összege 

- kamatos kamat számítás 
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Térgeometria:  

- hasáb, henger, kúp, gúla, csonkatestek, gömb felszíne, térfogata 

Statisztika:. 

- átlag, módusz, medián, szórás; diagramok készítése 

II. félév 

Rendszerező összefoglalás:. 

Érettségi feladatok (vegyes feladatok visszamenőleg) 

 

 

 

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIA ISMERET  

9. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

1.  A kommunikáció fejlődése 

2.  A mozgókép előzményei 

3. A mozgókép fogalma, a film és a mozi elterjedése 

4. A filmtörténet nagy korszakai: a némafilm, a hangosfilm, mozgóképi közlésmód 

5.  A film formanyelve 

6. A kamera 

7. Történetmesélés a filmben 

8.  Gyártás és esztétika 

9. A filmipar Hollywoodban és Európában 

10. A film műfajai 

 

 

 

 

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIA ISMERET 11. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

 

   1. Irodalmi művek filmes adaptációja 

   2. A média fejlődése 

  3. A nyomtatott sajtó története 

  4. Mértékadó sajtó, bulvár és pletykalap 
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  5. A rádiózás kora 

 7. Közszolgálati és kereskedelmi 

 8. Televíziós műsortípusok 

 9. Hír és televízió 

10. Médiapiac, reklám, hirdetés 

 

 

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIA ISMERET 12. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

 

1. Az új média megjelenése és fejlődése 

2. Számítógép, internet, új média, interaktivitás 

3. Új média, internetes sajtó 

4. Az internet használata, veszélyei 

5. Internetes tartalmak 

6. Sajtóműfajok 

 

 

 

 

NÉMET NYELV heti 6 óra  

9. évfolyam 

 

Témakör 

Család 

Életkor 

Foglalkozások  

Lakóhely 

Hobbi 

Tartományok 

Nevezetességek 

Lakóhely bemutatása 

Berlin nevezetességei 

Hónapok, évszakok, időjárás 

Műszaki cikkek 

Vásárlás 

Ruhadarabok  
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Ruhák jellemzése 

Zsebpénz 

Kempingezés, kellékei 

Szolgáltatások a kempingben 

Szobatípusok 

Élelmiszerek  

Étkezési szokások  

Különleges ételek 

Családtagok - Családfa  

Sportágak  

A hét napjai, napszakok, napirend 

Tantárgyak  

Szabadidős programok  

Vakációs tervek, vágyak 

Beszámoló a szünidőről  

Nyaralás  

Kommunikációs helyzetek 

Információkérés  

Köszönés                

Bemutatkozás 

Bemutatás, hogylét 

Bocsánatkérés  

Rendelés, fizetés             

Jelentkezési lap kitöltése 

Tájékozódás a térképen 

Tájékozódás - Útbaigazítás 

Bocsánatkérés    

Ruhavásárlás 

Szobafoglalás 

Szálloda leírása 

Eladás, vásárlás, kínálás 

Rendelés, fizetés, reklamálás 

Menetjegyvásárlás 

Időpontok,-tartamok kifejezése 

Nyitvatartás 

Meghívás, elfogadása/elutasítása 

Helyeslés 

Történetmesélés 

Menetrend olvasás 

Üdvözletküldés 

Segítség felajánlás, segítség elhárítása 

 

Nyelvtan 

Kérdő névmás: Wer? Was? Wo? Wie? 

Határozott névelő 

Igeragozás 

Szórend: kijelentő ill. kérdő mondat 

Birtokos névmás   mein-dein 

A sein létige 

Az  -in képző  
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Birtoklás: das Zimmer von Tim 

Főnevek többes száma 

Felszólító mód (Sie) 

alles/alle 

Eldöntendő kérdés 

Tagadás: nicht  

Határozatlan névelő  

Az es névmás 

Szórend aber, oder és und után 

Főnevek tárgyesete 

Gyenge főnevek 

Összetett szavak   

es gibt 

Szórend kiemelt mondatrész után 

Birtoklás: haben 

Tagadás: kein 

Tőhangváltós igék: tragen, nehmen, helfen, sehen 

ihn/sie/es 

dieser/welcher 

möchten  

brauchen 

mehr/mehrere 

Képesség, lehetőség kifejezés: können 

Elváló igekötők                                 

Tőhangváltós igék: schlafen 

man                                          

für, mit, in + Dativ 

Részes eset: dem Mann/der Frau 

mögen  

Tőhangváltós igék: essen 

noch/erst/nicht mehr/schon  

doch 

wollen   

einmal/zweimal 

Jövő idő: werden 

Birtokos névmás 

Tőhangváltós igék: treffen, lesen, fahren, laufen  

müssen  

Okhatározó: denn 

in + Akkusativ/ Dativ 

Időhatározók: 

am Nachmittag 

Felszólító mód(du, ihr, wir) 

Elbeszélő múlt idő: war, hatte 

Gyenge igék befejezett múlt ideje 

Erős igék befejezett múlt ideje 

Személyes névmás tárgyesete 

Helyhatározók földrajzi nevekkel 
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NÉMET NYELV heti 6 óra 10. évfolyam 

 

Témakör 

Lakás, lakókörnyezet  

Álomlakás, lakótárskeresés 

Bútorok 

Japán hagyományok 

Háztartási munkák 

Internet 

Számítógépes tevékenységek  

Környezettudatosság 

Családtagok 

Családi állapot 

Németország egyesítése 

Nyelvtanulás 

Nyelviskolák 

Emberek leírása 

Egy város jellemzése  

Magyar és nemzetközi ételkülönlegességek 

Tömegközlekedés 

 Út az iskolába 

Jogosítványszerzés  

Repülőtér 

Utazási előkészületek 

Az iskola helyiségei  

Iskolatípusok 

Az osztályzás előnyei és hátrányai 

Tanulás külföldön 

Foglalkozások 

Állásinterjú 

Női ill. férfi foglalkozások 

Álláshírdetések, Diákmunka 

Betegségek, balesetek  

Tünetek, panaszok  

Orvosi vizsgálat, kórház 

Egészséges életmód 

Sportágak, sporteszközök  

Sportkarrierek 

Extrém sportok és sportolók 

Kommunikációs helyzetek 

Lakás bemutatás, Lakásnézés 

Berendezési tárgyak elhelyezése, a lakás átrendezése 

Házibuli megszervezése 

A (nem)tetszés kifejezése  

Véleménynyilvánítás  

Indoklás 

Internetes oldal bemutatása  

Családbemutatás 
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Családfa készítése 

Történelmi események, illetve életszakaszok elbeszélése 

Összehasonlítás, választás  

Egyetértés és egyet nem értés kifejezése 

Emberek leírása és jellemzése 

A csodálkozás, bizonytalanság kifejezése 

Nevezetességek bemutatása 

Útvonalak leírása 

Közlekedési eszközök előnyei és hátrányai 

Útbaigazítás 

Tájékozódás az utcán  

Jegyvásárlás 

Tájékozódás, szolgáltatások a repülőtéren 

Egy iskola bemutatása  

Iskolatípusok összehasonlítása 

Az álomiskola bemutatása 

Érvek és ellenérvek kifejezése 

Külföldi és hazai iskolák összehasonlítása  

Szívesség kérése 

Munkakör leírása, jellemzése 

Érdeklődés telefonon 

Pályaválasztás 

Beszámoló munkatapasztalatokról 

Álláspályázat, állásinterjú 

Motivációs levél írása 

Panaszok, fájdalmak 

Időpont egyeztetése az orvossal 

Kórházi tevékenységek  

Étkezési - és életmódszokások 

Sportolás, sportok, sporttevékenység jellemzése  

Tanácsadás, buzdítás 

Extrém sport – pro és kontra 

 

Nyelvtan 

zu + Dativ 

seit/vor + Dativ gehören/gehören zu + Dativ 

Elöljárók: an, vor, auf, hinter, neben, über, unter, zwischen 

Igepárok: legen/liegen, stehen/stellen 

Kötőszó: dass 

Kötőszó: weil 

dürfen 

Módbeli segédigék elbeszélő múlt (Präteritum) alakja 

Birtokos eset: des Vaters, der Mutter   

Évszámok, dátum Elbeszélő múlt (Präteritum) 

Melléknév fokozása: billig, billiger, am billigsten  

Hasonlítás: als-wie 

Melléknév gyenge ragozása: der nette Mann 

Melléknév vegyes és erős ragozása: ein netter Mann, ugarische Salami 

entweder – oder,  sowohl – als auch,  weder –noch 

Kötőszó: ob  
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Függő kérdés  

Elöljárók: über, durch, entlang 

Határozatlan névmás: einer, welche  

Tagadó névmás: keiner 

Főnevesült melléknevek 

Visszaható igék: sich beeilen, sich kämmen 

Feltételes mód jelen idő: wäre, hätte, würde gehen 

Módbeli segédigék feltételes mód jelen ideje: könnte, müsste 

Vonzatos igék: sich freuen über  

worüber – über wen 

darüber – über ihn 

Vonatkozó mellékmondat der, die, das vonatkozó névmással 

Vonatkozó névmások birtokos esete: dessen, deren 

sollen 

Szenvedő szerkezet (Passiv) jelen- és elbeszélő múlt ideje: wird/wurde gemacht 

lassen 

Szenvedő szerkezet befejezett múlt ideje: sind ausgezeichnet worden 

zu + Infinitiv 

Kötőszók: als –wenn 

sollte 

 

NÉMET NYELV heti 6 óra 11.évfolyam  

 

Témakör 

Nyaralás, utazás a szülőkkel vagy nélkülük 

Nevezetességek Münchenben, az egyéni, ill. a társasutazás előnyei és hátrányai, 

Osztálykirándulás, az első ifjúsági szállás 

Nyelvtanulás külföldön, utazási előkészületek 

Időjárás, évszakok 

A városi és a falusi élet előnyei és hátrányai, tevékenységek a tanyán 

Állattartás a lakóházban, az állatok gondozása, virtuális állattartás 

Sziget fesztivál 

Családi ünnepek, nagykorúság, az első iskolai nap hagyományai 

Nemzeti ünnepek hazánkban és a német nyelvterületen 

Ünnepek, a karácsonyi és szilveszteri hagyományok 

A pénz mint fizetőeszköz, folyószámlanyitás a bankban 

Tanácsok a vásárláshoz, vásárlás az interneten 

Szolgáltatások, háztartási gépek, használati utasítás 

A fiatalok médiahasználata 

Élet a médiával és anélkül 

Televíziónézési szokások, filmek 

Személyleírás, jellemvonások, barátságok, szerelem 

A szülő-gyerek kapcsolat, kapcsolat a testvérrel, nagyszülővel 

Feszültségek a családban, generációs konfliktusok, ételek 

 

Kommunikációs helyzetek 

Képleírás, a tetszés kifejezése 
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Szállásfoglalás 

Tippek a nyelvtanuláshoz 

Az időjárási jelenségek jellemzése 

Élethelyzetek szembeállítása 

Érvek és ellenérvek, egyetértés és egyet nem értés 

Tájékoztatás kulturális eseményekről, szolgáltatásokról 

Ajándékozás, ünnepek szervezése 

Ünnepi szokások, az ünnepek előkészítése 

Irodalmi alkotás elemzése, vágyak kifejezése 

Vásárlás 

A háztartási eszközök használata 

Grafikonelemzés, újságcikkek 

Beszámoló a saját médiahasználatról 

Az egyes médiák előnyei és hátrányai, filmajánlás, történetek összefoglalása 

Emberek külső és belső tulajdonságainak bemutatása 

A családban betöltött szerepek 

Kérdőív készítése, a konfliktusok feloldása 

Bocsánatkérés, tanácsadás, nyugtatgatás 

 

Nyelvtan 

Kötőszók: obwohl, trotzdem 

Um…zu, ill. damit célhatározós szerkezet 

A wo vonatkozó névmás 

Zustandpassiv: ist geöffnet, während kötőszó 

Összehasonlítás: je… desto…. 

Szenvedő szerkezet (Passiv) módbeli segédigével: kann gemacht werden 

wer, wen, wem, wessen vonatkozó névmások 

Szórend: tárgy- és részeseset 

einander, miteinander kölcsönös névmások 

Óhajtó mondat: Wenn ich doch mehr Zeit hätte! 

Feltételes mondat wenn nélkül: Hätte ich mehr Zeit… 

haben zu + Inf. 

sich beeilen, sich kämmen visszaható igék 

bis, solange, bevor, nachdem, sobald időhatározó kötőszavak, régmúlt (Plusquamperfekt) 

hatte eingeladen 

anstatt dass/anstatt…zu, ohne dass/ohne…zu 

A derjenige, diejenige, dasjenige névmás, als ob kötőszó 

Melléknévi vonzatok: stolz auf, peinlich + D 

A befejezett melléknévi igenév: ein gedeckter Tisch 

 

 

NÉMET NYELV heti 6 óra 12. évfolyam 

 

Témakör 

 

Ötletek a tanuláshoz 

Készülés az érettségire, vizsgastressz, a magyar, ill. német/osztrák érettségi hagyományok 
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A pályaválasztás, tanulmányok, a felsőoktatási intézmények, foglalkozások, pályaképek 

A computer részei, számítógépes tevékenységek 

Találmányok 

Közlekedés autóval 

Környezetszennyezés, ötletek az energiatakarékossághoz 

Az Alpok védelme 

Az élet stációi, egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 

Nemi szerepek a családban, munkamegosztás, szerepcsere,  

a nemi szerepek klisé-képei 

Otthon maradni vagy elköltözni, generációs konfliktusok, 

A  fiatalok értéknormái 

Ruhadarabok, öltözködési stílusok 

Márkatudatosság, ill. iskolai egyenruha 

A farmernadrág előállítása 

A reklám hatása és jellemzői 

A német nyelvi országok kliséi, német fiatalok idegen szemmel 

Magyar hagyományok 

Lakberendezési bútorok, tárgyak, a Feng shui elve, intelligens ház 

Élet a nagyvárosban, ill. falun  

Az ideális város, a jövő városa 

Utópisztikus jövőkép, környezeti ártalmak 

 

 

Kommunikációs helyzetek 

Tanulási szokások 

A részvét és a bátorítás kifejezése 

Tanácsadás, a hivatalos telefonálás fordulatai 

Életpálya-bemutatás 

Szolgáltatások az autó körül, segítségkérés az autópályán 

Környezetvédelmi projektekben való részvétel, ill. azok szervezése 

Képleírás, kép értelmezése  

Állásfoglalás kifejezése 

Érvek és ellenérvek 

Az érvelés technikája 

Reklámelemzés, logo tervezése, kérdőív szerkesztése és eredményeinek összehasonlítása 

Önálló írásalkotás 

Interjúkészítés, az intelligens ház megtervezése 

A vita beszédfordulatai  

Egy város életminőségének elemzése, referátum 

Jövőkép jellemzése 

 

Nyelvtan 

A folyamatos melléknévi igenév: die fehlende Seite 

A főnévként használt melléknevek: der/die Auszubildende 

sich lassen + Infinitiv, a feltételes múlt: hätte gekauft – wäre gewesen 

einer, eine, eines der… einer der schönsten Tage meines Lebens 

Az általános alany, brauchen zu + Infinitiv, értelmező jelző 

Vélekedés kifejezése jövő idővel 

A zwar … aber kettős kötőszó 

Jövő idejű melléknévi igenév 
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Melléknévi igenevek bővített jelzős szerkezetekben 

Módbeli segédigés szenvedő mondatok feltételes módban, jelen időben 

Feltételes jelen 

Függő beszéd, befejezett jövő 

 

 

NÉMET NYELV heti 3 óra  

9. évfolyam 

 

Témakör 

Család 

Életkor 

Foglalkozások  

Lakóhely 

Hobbi 

Tartományok 

Nevezetességek 

Lakóhely bemutatása 

Berlin nevezetességei 

Hónapok, évszakok, időjárás 

Műszaki cikkek 

Vásárlás 

Ruhadarabok  

Ruhák jellemzése 

Zsebpénz 

Kempingezés, kellékei 

Szolgáltatások a kempingben 

Szobatípusok 

 

Kommunikációs helyzetek: 

Információkérés  

Köszönés                

Bemutatkozás 

Bemutatás, hogylét 

Bocsánatkérés  

Rendelés, fizetés             

Jelentkezési lap kitöltése 

Tájékozódás a térképen 

Tájékozódás - Útbaigazítás 

Bocsánatkérés    

Ruhavásárlás 

Szobafoglalás 

Szálloda leírása 

 

Nyelvtan: 

Kérdő névmás: Wer? Was? Wo? Wie? 
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Határozott névelő 

Igeragozás 

Szórend: kijelentő ill. kérdő mondat 

Birtokos névmás   mein-dein 

A sein létige 

Az  -in képző  

Birtoklás: das Zimmer von Tim 

Főnevek többes száma 

Felszólító mód (Sie) 

alles/alle 

Eldöntendő kérdés 

Tagadás: nicht  

Határozatlan névelő  

Az es névmás 

Szórend aber, oder és und után 

Főnevek tárgyesete 

Gyenge főnevek 

Összetett szavak   

es gibt 

Szórend kiemelt mondatrész után 

Birtoklás: haben 

Tagadás: kein 

Tőhangváltós igék: tragen, nehmen, helfen, sehen 

ihn/sie/es 

dieser/welcher 

möchten  

brauchen 

mehr/mehrere 

Képesség, lehetőség kifejezés: können 

Elváló igekötők                                 

Tőhangváltós igék: schlafen 

man                                          

für, mit, in + Dativ  

Részes eset: dem Mann/der Frau 

 

NÉMET NYELV heti 3 óra 10. évfolyam 

 

Témakör 

Élelmiszerek  

Étkezési szokások  

Különleges ételek 

Családtagok - Családfa  

Sportágak  

A hét napjai, napszakok, napirend 

Tantárgyak  

Szabadidős programok  

Vakációs tervek, vágyak 
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Beszámoló a szünidőről  

Nyaralás 

Prospektusok értelmezése  

Lakás, lakókörnyezet  

Álomlakás, lakótárskeresés 

Bútorok 

Japán hagyományok 

Háztartási munkák 

Internet 

Számítógépes tevékenységek  

Környezettudatosság 

Családtagok 

Családi állapot 

Németország egyesítése 

  

Kommunikációs helyzetek 

Eladás, vásárlás, kínálás 

Rendelés, fizetés, reklamálás 

Menetjegyvásárlás 

Időpontok,-tartamok kifejezése 

Nyitvatartás 

Meghívás, elfogadása/elutasítása 

Helyeslés 

Történetmesélés 

Menetrend olvasás 

Üdvözletküldés 

Segítség felajánlás, segítség elhárítása 

Lakás bemutatása, Lakásnézés 

Berendezési tárgyak elhelyezése, a lakás átrendezése 

Házibuli megszervezése 

A (nem)tetszés kifejezése  

Véleménynyilvánítás  

Indoklás 

Internetes oldal bemutatása  

Családbemutatás 

Családfa készítése 

Történelmi események, illetve életszakaszok elbeszélése 

 

Nyelvtan: 

mögen  

Tőhangváltós igék: essen 

noch/erst/nicht mehr/schon  

doch 

wollen   

einmal/zweimal 

Jövő idő: werden 

Birtokos névmás 

Tőhangváltós igék: treffen, lesen, fahren, laufen  

müssen  

Okhatározó: denn 
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in + Akkusativ/ Dativ 

Időhatározók: 

am Nachmittag 

Felszólító mód(du, ihr, wir) 

Elbeszélő múlt idő: war, hatte 

Gyenge igék befejezett múlt ideje 

Erős igék befejezett múlt ideje 

Személyes névmás tárgyesete 

Helyhatározók földrajzi nevekkel 

zu + Dativ 

seit/vor + Dativ gehören/gehören zu + Dativ 

Elöljárók: an, vor, auf, hinter, neben, über, unter, zwischen 

Igepárok: legen/liegen, stehen/stellen 

Kötőszó: dass 

Kötőszó: weil 

dürfen 

Módbeli segédigék elbeszélő múlt (Präteritum) alakja 

Birtokos eset: des Vaters, der Mutter   

Évszámok, dátum Elbeszélő múlt (Präteritum) 

 

 

NÉMET NYELV heti 3 óra 11.évfolyam  

 

Témakör 

Nyelvtanulás 

Nyelviskolák 

Emberek leírása 

Egy város jellemzése  

Magyar és nemzetközi ételkülönlegességek 

Tömegközlekedés Járművek 

Út az iskolába 

Jogosítványszerzés  

Repülőtér 

Utazási előkészületek 

Az iskola helyiségei Iskolatípusok 

Az osztályzás előnyei és hátrányai 

Tanulás külföldön 

Foglalkozások 

Állásinterjú 

Női ill. férfi foglalkozások 

Álláshírdetések, Diákmunka 

Betegségek, balesetek  

Tünetek, panaszok  

Orvosi vizsgálat, kórház 

Egészséges életmód 

 

Kommunikációs helyzetek 
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Összehasonlítás, választás Egyetértés és egyet nem értés kifejezése 

Emberek leírása és jellemzése 

A csodálkozás, bizonytalanság kifejezése 

Nevezetességek bemutatása 

Útvonalak leírása 

Közlekedési eszközök előnyei és hátrányai 

Útbaigazítás 

Tájékozódás az utcán  

Jegyvásárlás 

Tájékozódás, szolgáltatások a repülőtéren 

Egy iskola bemutatása  

Iskolatípusok összehasonlítása 

Az álomiskola bemutatása 

Érvek és ellenérvek kifejezése 

Külföldi és hazai iskolák összehasonlítása  

Szívesség kérése 

Munkakör leírása, jellemzése 

Érdeklődés telefonon 

Pályaválasztás 

Beszámoló munkatapasztalatokról 

Álláspályázat, állásinterjú 

Motivációs levél írása 

Panaszok, fájdalmak 

Időpont egyeztetése az orvossal 

Kórházi tevékenységek  

Étkezési - és életmódszokások 

 

Nyelvtan 

Melléknév fokozása: billig, billiger, am billigsten  

Hasonlítás: als-wie 

Melléknév gyenge ragozása: der nette Mann 

Melléknév vegyes és erős ragozása: ein netter Mann, ugarische Salami 

entweder – oder,  sowohl – als auch,  weder –noch 

Kötőszó: ob  

Függő kérdés  

Elöljárók: über, durch, entlang 

Határozatlan névmás: einer, welche  

Tagadó névmás: keiner 

Főnevesült melléknevek 

Visszaható igék: sich beeilen, sich kämmen 

Feltételes mód jelen idő: wäre, hätte, würde gehen 

Módbeli segédigék feltételes mód jelen ideje: könnte, müsste 

Vonzatos igék: sich freuen über  

worüber – über wen 

darüber – über ihn 

Vonatkozó mellékmondat der, die, das vonatkozó névmással 

Vonatkozó névmások birtokos esete: dessen, deren 

sollen 

Szenvedő szerkezet (Passiv) jelen- és elbeszélő múlt ideje: wird/wurde gemacht 

lassen 



  VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS 

GIMNÁZIUM 

  

 
 58 

Szenvedő szerkezet befejezett múlt ideje: sind ausgezeichnet worden 

 

NÉMET NYELV heti 3 óra 12. évfolyam 

 

Témakör 

Sportágak, sporteszközök  

Sportkarrierek 

Extrém sportok és sportolók 

Nyaralás, utazás a szülőkkel vagy nélkülük 

Nevezetességek Münchenben, az egyéni, ill. a társasutazás előnyei és hátrányai, 

Osztálykirándulás, az első ifjúsági szállás 

Nyelvtanulás külföldön, utazási előkészületek 

Időjárás, évszakok 

A városi és a falusi élet előnyei és hátrányai, tevékenységek a tanyán 

Állattartás a lakóházban, az állatok gondozása, virtuális állattartás 

Sziget fesztivál 

Családi ünnepek, nagykorúság, az első iskolai nap hagyományai 

Nemzeti ünnepek hazánkban és a német nyelvterületen 

Ünnepek, a karácsonyi és szilveszteri hagyományok 

A pénz mint fizetőeszköz, folyószámlanyitás a bankban 

Tanácsok a vásárláshoz, vásárlás az interneten 

Szolgáltatások, háztartási gépek, használati utasítás 

 

Kommunikációs helyzetek 

Sportolás, sportok, sporttevékenység jellemzése  

Tanácsadás, buzdítás 

Extrém sport – pro és kontra 

Képleírás, a tetszés kifejezése 

Szállásfoglalás 

Tippek a nyelvtanuláshoz 

Az időjárási jelenségek jellemzése 

Élethelyzetek szembeállítása 

Érvek és ellenérvek, egyetértés és egyet nem értés 

Tájékoztatás kulturális eseményekről, szolgáltatásokról 

Ajándékozás, ünnepek szervezése 

Ünnepi szokások, az ünnepek előkészítése 

Irodalmi alkotás elemzése, vágyak kifejezése 

Vásárlás 

A háztartási eszközök használata 

 

Nyelvtan 

zu + Infinitiv 

Kötőszók: als –wenn 

sollte 

Kötőszók: obwohl, trotzdem 

Um…zu, ill. damit célhatározós szerkezet 

A wo vonatkozó névmás 
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Zustandpassiv: ist geöffnet, während kötőszó 

Összehasonlítás: je… desto…. 

Szenvedő szerkezet (Passiv) módbeli segédigével: kann gemacht werden 

wer, wen, wem, wessen vonatkozó névmások 

Szórend: tárgy- és részeseset 

einander, miteinander kölcsönös névmások 

Óhajtó mondat: Wenn ich doch mehr Zeit hätte! 

Feltételes mondat wenn nélkül: Hätte ich mehr Zeit… 

haben zu + Inf. 

 

OLASZ NYELV  

9. évfolyam 

 

Témakör 

 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 

határozott névelők - határozatlan névelők-jelen idejű igék ragozása (-are, -ere, - ire végűek 

+ rendhagyók) - módbeli segédigék - prepozíciók (összevont alakok is) - -e-re végződő 

melléknevek-prepozíciók (egyszerű- és összetett alakjai) -c’é, ci sono szerkezet 

Szóbeli témakörök: 

Bemutatkozás  

Szabadidő  

 Foglalkozásunk bemutatása   

Ünnepek  

 Ismerős személy leírása  

 

 

OLASZ NYELV 10. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 

befejezett múlt idő (passato prossimo) - egyszerű jövő idő (futuro semplice)-folyamatos 

múlt idő (imperfetto) - elő idejű múlt idő (trapassato prossimo) - tárgyi / részes esetű 

névmások - visszaható igék - személytelen szerkezetek - felszólító mód - feltételes mód  

Szóbeli témakörök: 

 Család, családi élet 

 Lakóhelyünk bemutatása 
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Időjárás  

Szabadidős tevékenységek  

Utazás 

  

 

 

 

 

OLASZ NYELV 11. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 

tárgyi / részes névmások összevont alakjai - kérdő névmások - vonatkozó névmások - 

határozói igenév (gerundio) - összehasonlító szerkezetek - melléknevek fokozása- felszólító 

mód 

Szóbeli témakörök: 

Az iskolánk  

A városi és a vidéki élet 

Divat, öltözködés  

Egy nap bemutatása 

Olvasás, kedvenc könyv  

 

 

 

 

OLASZ NYELV 12. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 

történeti múlt idő (passato remoto) - kötőmód (congiuntivo)- felszólító mód és a tárgyi / 

részes névmások - kötőmód múlt idejű alakjai: ( congiuntivo imperfetto és trapassato) - 

igeidő egyeztetés - passzív szerkezet - függő beszéd 

Szóbeli témakörök: 

A munka világa  
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 Az informatika szerepe életünkben  

A mai modern társadalom problémái  

Egészséges életmód  

Sport 

 

 

 

OROSZ NYELV  

9. évfolyam, heti 3 óra 

 

Témakör 

 

Témakörök: 

 A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai 

 Családi élet, családtagok, foglalkozások 

 Az otthon bemutatása, lakás, ház részei, bútorok 

 Háztartási eszközök, ételek 

 A város bemutatása, intézmények, nevezetességek 

 Napirend, időbeosztás, évszakok, hónapok 

  Az iskola épületének helyiségei, egy hét az iskolában 

 Iskola bemutatása, tantárgyak, osztályzatok, délutáni elfoglaltságok 

 

Fogalomkörök és nyelvi kifejezőeszközök: 

 Az orosz ábécé, hangsúlyok, kiejtés 

 Az orosz betűk írása és összekapcsolása 

 A főnevek neme és többes száma 

 Személyes névmások alany- és tárgyesete, birtokos névmások 

 A főnevek és névmások birtokos esete 

 Életkor kifejezése 

 Az idő kifejezése, a főnév esete számok után 

 Helymeghatározás, elöljáró szók használata 

 A melléknevek és kérdőszavaik 

 

 

OROSZ NYELV 10. évfolyam 

 

Témakör 

 

 

Témakörök: 

 A hét napjai, napirend, délutáni elfoglaltságok 

 Utazás, jegyvásárlás, információkérés 

 Étkezések, ételek, italok, gyümölcsök, zöldségek 
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 Élelmiszervásárlás, családi étkezések 

 Ünnepek, köszöntések születésnap, megvendégelés 

 Orvosnál, panaszok, testrészek 

 Külső személyleírás 

 Időjárás, hőmérséklet, kedvenc évszakok 

 Étteremben, vendégségben, orosz ételek 

 Városi közlekedés, kirándulás, szobafoglalás 

Fogalomkörök és nyelvi kifejezőeszközök: 

 Az ige múlt és jövő ideje 

 Hol? Hová? elöljárós és tárgyesettel 

 Igeragozások, rendhagyó igék 

 Pontos idő kifejezése 

 Mennyiségek, pénzösszegek 

 Mozgást jelentő igék, igekötők 

 Eszközhatározós esettel álló elöljárók helyviszonyok kifejezésére 

 A múlt idő kifejezésének módjai 

 

 

OROSZ NYELV 11. évfolyam  

 

Témakör 

 

 

Témakörök: 

 Család, családtagok, családi élet, életrajzi adatok 

 Iskola, iskolai problémák, saját iskola, iskolai osztály bemutatása 

 Pénz, napirend 

 Vásárlás, reklamáció 

 Szabadidő, utazás, jegyvásárlás 

 Személyleírás, külső és belső tulajdonságok, társkeresés 

 Családi munkamegosztás, házimunka 

 Sport, egészség, életmód, betegségek 

 Orvosnál, orvosi tanácsok, egészséges életmód 

 

Fogalomkörök és nyelvi kifejezőeszközök: 

 Kérdőszók, kérdő névmások 

 Birtokos névmások ragozása 

 Melléknévfokozás, a melléknév rövid alakja 

 Hasonlító szerkezetek 

 Igeszemlélet, folyamatos és befejező igék 

 Az igék felszólító módja 

 Határozatlan névmások 

 Általános névmások 
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OROSZ NYELV 12. évfolyam 

 

Témakör 

 

 

Témakörök: 

 Munka, álláskeresés, állásinterjú 

 Élet városban és vidéken 

 Városi közlekedés, intézmények 

 Sportok, sportolás, híres sportolók 

 Szabadidő a természetben, környezetvédelem 

 Művelődés, művészetek, színház, mozi, filmek 

 A számítógép használata, internet előnyei és hátrányai 

 Technikai újdonságok, mobiltelefonok, lejátszók 

Fogalomkörök és nyelvi kifejezőeszközök: 

 Az igék feltételes módja 

 Tagadó névmások 

 Függő beszéd 

 Cselekvő melléknévi igenevek 

 Számnevek ragozása 

 Szenvedő szerkezet 

 Visszaható névmások 

 Határozói igenevek 

 Mellérendelő összetett mondatok 

 Alárendelő összetett mondatok 

 

 

SZLOVÁK NYELV  

9. évfolyam 

Témakör 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Létezés kifejezése Az To je mutatószó 

Nemek, élő/élettelen kategóriák 

je + alanyeset 

Cselekvés kifejezése Az igei paradigma¬rendszer kijelentő módban.  

Az igék jelen idejű alakjai.  

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások 

A birtokos kérdő névmás. 

Birtokos melléknevek 

A tagadás rendszerének tudatosítása 

Térbeli viszonyok vľavo, vpravo, dole….. 

Időbeli viszonyok Az idő kifejezése: év, hónap, hét, nap, óra  
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Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek (1-100) 

Sorszámnevek (1-10.)  

Határozatlan számnevek 

Életkor kifejezése  

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

Melléknevek egyeztetése.  

Az aký, aká, ské kérdőszavak 

Modalitás dobre, ďaleko, pomaly … 

Esetviszonyok A főnevek neme, többes száma, ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és részeshatározós esete. 

A szlovák esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes számban néhány elöljárószóval és azok 

nélkül. 

Rendhagyó ragozású főnevek 

Logikai viszonyok i, a, aj, ale,alebo… 

Szóbeli témakörök:  

Személyes vonatkozások, család - A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. A 

tanuló személye, Családi élet, családi kapcsolatok, A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

Az iskola - Saját iskolájának bemutatása, tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

Környezetünk, hely ahol élünk - Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

Életmód -  vásárlás bolttípusok, bank, posta, étterem, ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés,  

 

SZLOVÁK NYELV 

10. évfolyam 

Témakör 

Nyelvtani fogalomkörök: 

A létige múlt és jövő idejű alakjai. 

Az igék jelen idejű alakjai.  

Az igék múlt idejű alakjai. 

Az összetett jövő idő.  

A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben: 

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2. személyben:  

Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok használata: ísť-chodiť 

Térbeli viszonyok okolo, vedľa, pred, za, pod, nad…  

Időbeli viszonyok  

Az idő kifejezése - óra, perc 

Az időkifejezés hivatalos formája. 
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A dátum kifejezése (1): évszámok. 

A dátum kifejezése (2): nap, hónap, év. 

A dátum kifejezése (3) a kedy kérdésre. 

Mennyiségi viszonyok   

Tőszámnevek (100 fölött) 

Mértékegységek 

A körülbelüliség kifejezése :asi, približne  

Melléknevek egyeztetése, fokozása  

Állapot kifejezése: Som veselý… 

Modalitás  

A môcť, chcieť igék.  

Esetviszonyok : A főnevek neme, többes száma, ragozása. Birtokos eset, Részeshatározós 

eset, Elöljárós eset 

A szlovák esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes számban néhány elöljárószóval és 

azok nélkül. 

Szóbeli témakörök:  

Napirend- időbeosztás, tevékenységek  

Család- Ünnepek, családi ünnepek, Egyházi ünnepek és szövegek. Hasonlóságok és 

különbségek az emberek között, 

Szabadidő, művelődés, szórakozás - szabadidős elfoglaltságok, hobbik, színház, mozi, 

koncert, kiállítás 

Utazás, turizmus - A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros 

közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. 

 

Életmód - Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (orvosnál). Életmód 

nálunk és a célországokban 

 

SZLOVÁK NYELV  

11. évfolyam 

Témakör 

Nyelvtani fogalomkörök:  

Jelen, múlt, jövő idejű igék 

Melléknevek fokozása 

Nyelvtani esetek egyes és többes száma 

Felszólító mód 

Határozatlan és tagadó névmások, Birtokos névmások 



  VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS 

GIMNÁZIUM 

  

 
 66 

Számnevek 

Szlovák szórend a mondatokban 

Szóbeli témakörök:  

Környezetünk – Lakás, ház berendezése, annak bemutatása, összehasonlítása. 

Szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Időjárás, éghajlat. 

Életmód – Az emberi test, egészséges életmód, Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Utazás, turizmus – tömegközlekedés, Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Szálláslehetőségek (camfping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere 

stb.). Turisztikai célpontok. Szlovákia 

Gazdaság és pénzügyek - Vásárlás (boltban, piacon). Élelmiszerek, boltok. Zsebpénz. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Fogyasztás, reklámok. 

Ember és társadalom - Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. A tizenévesek világa: 

kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

 

SZLOVÁK NYELV  

12.évfolyam 

Témakör 

Nyelvtani fogalomkörök:  

Feltételes mód, elöljárós eset és az elöljárószavak, eszközhatározós eset és az elöljárószavak, 

személyes névmások elöljárós- és eszközhatározós esete, határozószók, kötőszavak 

Szóbeli témakörök:  

Szabadidő, művelődés, szórakozás - Szabadidős sport és szórakozás. Élvonalbeli sportolók. 

Irodalom, zene, film. A média szerepe. 

Környezetünk -  A vidéki élet. Növények és állatok. Természeti jelenségek. Házi 

kedvencek. Szelektív hulladékgyűjtés. 

Gazdaság és pénzügyek- családi gazdálkodás, zsebpénz. A pénz szerepe a 

mindennapokban. A pénz szerepe a családban. Vásárlás, reklamáció. 

Tudomány és technika -  Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök 

szerepe a mindennapi életben. Az internet szerepe a mindennapokban 
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A munka világa - Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások.  Pályaválasztás, 

továbbtanulás vagy munkába állás. A munkahelykeresés formái, divatos szakmák és 

foglalkozások. Önéletrajz és állásinterjú. 

Utazás, turizmus  - Közlekedési lehetőségek, a tömegközlekedés. Útbaigazítás. Közlekedési 

baleset.  Városi intézmények, lakóhelytípusok 

 

 

TESTNEVELÉS  

9. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

Az adott évfolyam követelményeinek megfelelően  

gyakorlati bemutató 

 

Fizikai felmérő: NETFIT 

Gimnasztika: kötélmászás, 

Szertorna: talajtorna, szekrényugrás, gerenda, gyűrű, korlát 

Atlétika: 60m, 2000m, kislabdahajítás, távolugrás, magasugrás, súlylökés (az évfolyamnak 

megfelelő szintekre) 

1.Labdajáték 

2.Labdajáték 

 

 

TESTNEVELÉS 10. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

 

Az adott évfolyam követelményeinek megfelelően  

gyakorlati bemutató 

 

Fizikai felmérő: NETFIT 

Gimnasztika: kötélmászás 

Szertorna: talajtorna, szekrényugrás, gerenda, gyűrű, korlát 

Atlétika: 60m, 2000m, kislabdahajítás, távolugrás, magasugrás, súlylökés (az évfolyamnak 

megfelelő szintekre) 
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1.Labdajáték 

2.Labdajáték 

 

 

 

 

 

 

TESTNEVELÉS 11. évfolyam 

 

Témakör 

 

 

 

Az adott évfolyam követelményeinek megfelelően  

gyakorlati bemutató 

 

Fizikai felmérő: NETFIT 

Gimnasztika: kötélmászás 

Szertorna: talajtorna, szekrényugrás, gerenda, gyűrű, korlát 

Atlétika: 60m, 2000m, kislabdahajítás, távolugrás, magasugrás, súlylökés (az évfolyamnak 

megfelelő szintekre) 

1.Labdajáték 

2.Labdajáték 

 

 

 

 

 

TESTNEVELÉS 12. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

 

Az adott évfolyam követelményeinek megfelelően gyakorlati bemutató 

 

Fizikai felmérő: NETFIT 

Gimnasztika: kötélmászás 

Szertorna: talajtorna, szekrényugrás, gerenda, gyűrű, korlát 

Atlétika: 60m, 2000m, kislabdahajítás, távolugrás, magasugrás, súlylökés (az évfolyamnak 

megfelelő szintekre) 
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1.Labdajáték 

2.Labdajáték 

 

 

 

 

 

TÖRTÉNELEM  

9. évfolyam 

 

Témakör 

 

 

I. AZ ŐSKOR ÉS AZ ÓKORI KELET 

 

1. Az őskor  

2. Az ókori Mezopotámia  

3. Az ókori Egyiptom  

4. Hódító birodalmak  

5. Izrael és Fönícia  

6. Az ókori India és Kína története  

AZ ÓKORI HELLÁSZ 

7. A poliszok világa  

8. Az athéni demokrácia kialakulása  

9. A spártai állam és társadalom  

10. A görög poliszok mindennapjai  

11. A görög–perzsa háborúk és az athéni demokrácia fénykora  

12. Hellász válsága és Nagy Sándor birodalma  

13. Az antik görög vallás és művelődés 

 

II. AZ ÓKORI RÓMA 

 

14. Itália első évszázadai  

15. A hódító Róma  

16. A köztársaság válságának következményei  

17. Az egyeduralom kialakulása  

18. Életmód és mindennapok Rómában  

19. A kereszténység kialakulása  

20. A császárság évszázadai  

21. A népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása  

22. A Kárpát -medence a_római korban  

 

II. félév 

 

III. A KÖZÉPKOR 
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23. Róma örökösei: a Bizánci és Frank Birodalom  

24. A középkori Európa születése  

25. A keresztény világ kettéválása. A legfontosabb szerzetesrend a középkorban  

26. Az iszlám vallás kialakulása és az arab hódítás  

27. Nyugat-Európa főbb államai az első ezredfordulón  

28. A keresztes hadjáratok és a lovagok világa  

29. Városfejlődés a virágzó középkorban  

30. Rendi törekvések a középkorban  

31. A középkor művelődése  

32. A késő középkor  

33. Közép- és Kelet-Európa államai a középkorban  

34. Az Oszmán Birodalom terjeszkedése  

35. Reneszánsz és humanizmus Itáliában  

36. Hétköznapi élet a középkorban  

 

 

 

TÖRTÉNELEM 9. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

IV. A MAGYARSÁG TÖRTÉNETE A KEZDETEKTOL 1490-IG 

 

37. A magyar nép őstörténeté  

38. A honfoglalás és a kalandozások kora  

39. Géza fejedelemsége és Szent István királysága  

40. A Magyar Királyság első évszázada  

41. Gazdaság és népesség a_12. században  

42. Az Aranybulla kibocsátása  

43. A tatárjárás és az utolsó Árpádok  

44. Magyarország az Anjouk korában  

45. Luxemburgi Zsigmond fél évszázada és Habsburg Albert uralkodása  

46. Gazdasági és társadalmi változások a_14–15. században  

47. Hunyadi János török elleni harcai  

48. Hunyadi Mátyás uralkodása  

49. Művelődés és kultúra a középkori Magyarországon  

 

 

 

 

TÖRTÉNELEM 10. évfolyam 
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Témakör 

 

 

I. A VILÁG ES EURÓPA A KOR A ÚJKORBAN 

 

1. A nagy földrajzi felfedezések es következményei . .  

2. A reformáció kialakulása es elterjedése .  

3. A katolikus megújulás es a Habsburgok felemelkedése  

4. Az atlanti hatalmak (Anglia es Hollandia) felemelkedése a 16. században  

5. Az angol polgárháború es a parlamentáris monarchia kialakulása .  

6. Nagyhatalmi küzdelmek a 17. században . . 

7. A francia abszolutizmus kialakulása es a spanyol monarchia hanyatlása  

8. Hatalmi átrendeződé Kelet-Europaban .  

9. Élet a kora újkorban es a tudományos világkép kialakulása .  

 

II. MAGYARORSZÁG A KOR A ÚJKORBAN 

 

10. A Jagello-kor .  

11. A középkori magyar állam bukása  

12. Torok terjeszkedés Magyarországon .  

13. A „két nagy császár” birodalma között .  

14. A hosszú torok háború es a Bocskai-felkeles .  

15. Az Erdélyi Fejedelemség a 17. században .  

16. A szét tagolt ország mindennapjai  

17. A politikai kiút keresés évtizedei .  

18. A torokok kiuzésé  

19. A Rákóczi szabadságharc .  

 

III. A FELVILAGOSODAS, A FORRADALMAK ES A POLGAROSODAS 

KORA 

 

20. Az új szellemi áramlat: a felvilágosodás  

21. A felvilágosult abszolutizmus Kelet-Közép-Európában  

22. A brit es francia gyarmati vetélkedés  

23. Köztársaság születésé az Újvilágban.  

 

II. félév 

 

24. Forradalom Franciaországban.  

25. A forradalom bukása – a diktatúra időszaka 

26. A napóleoni háborúk Európája.  

27. A Szent Szövetség Európája 

28. Az ipari forradalom kibontakozása  

29. A 19. század uralkodó eszmei.  

30. A „népek tavasza” 1848-ban .  
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IV. AZ ÚJJÁÉPITES KORA MAGYARORSZÁGON 

 

31. Magyarország beillesztésé a Habsburg Birodalomba.  

32. Az ország újjászületésé a 18. században.  

33. Felvilágosult reformok Maria Terézia idejen.  

34. II. József „felvilágosult zsarnoksága”  

35. Magyarország a napóleoni háborúk idejen 

 

 

 

TÖRTÉNELEM 10. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

V. REFORMKOR, FORRADALOM ES SZABADSAGHARC 

MAGYARORSZAGON 

 

36. A reformkor előzményei .  

37. Széchenyi István reformprogramja.  

38. A reformmozgalom kibontakozása .  

39. A reformkor politikai küzdelmei .  

40. A reformkor gazdasága es kultúrája.  

41. Nemzetiségi kérdés a reformkorban.  

42. Az utolsó rendi országgyűlés es a „népek tavasza” Ausztriában  

43. Forradalom es alkotmányos átalakulás Magyarországon .  

44. Az önvédelmi háború kibontakozása.  

45. A sikeres katonai ellenállás .  

46. A szabadságharc katonai veresége . .  

 

 

 

 

 

TÖRTÉNELEM 11. évfolyam 

 

 

Témakör 
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I. A NEMZETÁLLAMOK ÉS A BIRODALMI POLITIKA KORA 

 

1. Az európai hatalmi egyensúly fenntartása és az egységes Olaszország létrejötte .  

2. A német egység és a balkáni nemzetállamok kialakulása  

3. Észak és Dél ellentéte – az amerikai polgár háború  

4. Az iparosodás új szakasza  

5. Az életmód változásai a 19. század végén  

6. A gyarmati birodalmak kialakulása .  

7. A modern polgári államok jellegzetességei és a főbb politikai áramlatok a 19. század 

végén .  

8. Új eszmék és ideológiák a századfordulón .  

9. A szövetségi rendszerek kialakulása .  

 

II. A KIEGYEZÉSHEZ VEZETŐ ÚT ÉS A DUALIZMUS KORA 

 

10. Az önkényuralom időszaka Magyarországon .  

11. A kiegyezéshez vezető út  

12. A kiegyezés értékelése és alternatívái  

13. A dualista rendszer megszilárdulása .  

14. A gazdaság modernizálódása a dualizmus idején  

15. A polgári állam kialakítása .  

16. Az életmód átalakulása és Budapest a századfordulón  

17. A dualizmus kori társadalom .  

18. Nemzetiségi kérdés a dualizmus korában .  

19. A dualizmus válsága és Tisza István konszolidációs kísérlete  

20. A nagy háború előtti évek  

 

III. AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 

21. Az első világháború kitörése és az állásháborúkialakulása  .  

22. Az elhúzódó küzdelem és a központi hatalmak veresége  

23. Forradalmak és polgárháború Oroszországban  

24. Magyarország az első világháborúban és a következmények  

25. Az első világháborút lezáró békerendszer  

26. Tanácsköztársaság és ellenforradalom Magyarországon .  

27. A trianoni békeszerződés .  

 

II. félév 

 

 

IV. EURÓPA ÉS A VILÁG TÖBBI RÉSZE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

 

28. Nyugtalan évek . .  

29. Nyugati demokráciák az 1920-as években .  

30. A fasizmus Olaszországban .  

31. A kommunista diktatúra a Szovjetunióban .  

32. A nagy gazdasági világválság . .  

33. A nemzetiszocializmus Németországban .  
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34. Modern tudomány, kultúra és életmód .  

35. Politikai és katonai ellentétek Ázsiában .  

36. Köztes-Európa a két világháború között .  

37. A nemzetközi erőviszonyok átrendeződése .  

 

 

 

 

TÖRTÉNELEM 11. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

V. MAGYARORSZÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

 

38. Az ország talpra állása .  

39. Művelődésügy a Horthy-korszakban  

40. A nemzet és az ország . .  

41. Társadalom és életmód a Horthy-korban .  

42. A gazdasági világválság hatásai Magyarországon .  

43. Az erősödő náci állam vonzásában . .  

44. Az állam működése a Horthy-korszakban .  

 

VI. A II. VILÁGHÁBORÚ 

 

45. A világháború kirobbanása .  

46. A tengelyhatalmak térnyerése .  

47. Fordulat a háború menetében .  

48. Magyar revíziós sikerek  .  

49. Magyarország hadba lépése és a Kállay-kormány politikája.  

50. A világháború borzalmai .  

51. Német megszállás és holokauszt Magyarországon.  

52. Harcok Magyarországon és a világháború befejeződése .  
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TÖRTÉNELEM 12. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

 

I. HIDEGHÁBORÚS KONFLIKTUSOK ÉS A KÉTPÓLUSÚ VILÁG 

KIÉPÜLÉSE 

  

1. A második világháború lezárása – győztes és vesztes országok 1945-ben.  

2. A szövetségesek együttműködése és az ellentétek kialakulása .  

3. A hidegháború kialakulása .  

4. A gyarmati rendszer felbomlása .  

5. A hidegháború 1953 és 1963 között .  

6. Az európai integráció kezdetei .  

 

II. MAGYARORSZÁG 1945 ÉS 1956 KÖZÖTT 39 

 

7. A szovjet megszállás következményei .  

8. Társadalmi változások és az új politikai rendszer kialakítása 1945-ben .  

9. A határon túli magyarság és a hazai németek sorsa 1944 és 1947 között .  

10. Magyarország úton a diktatúra felé . .  

11. A kommunista diktatúra kiépülése . .  

12. A Rákosi-diktatúra időszaka . . . .  

13. A társadalom helyzete az 1950-es évek elején  

14. A Rákosi-diktatúra meggyengülése .  

15. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörése és első sikerei 78 

16. A szabadság kiteljesedése és az újabb szovjet intervenció 84 

 

III. A KÉT VILÁGRENDSZER VERSENGÉSE ÉS A SZOVJET TÖMB 

FELBOMLÁSA  

 

17. A harmadik világ és a helyi háborúk az 1960–70-es években .  

18. A szuperhatalmak versengése és együttműködése .  

19. Gazdaság és politika a vasfüggöny két oldalán a hidegháború évtizedeiben.  

20. Változások az életmódban és a mentalitásban .  

21. A szovjet tömb meggyengülése .  

22. Rendszerváltoztatások és átalakulás Kelet-Közép-Európában .  

23. A kétpólusú világrend megszűnése .  

 

II. félév 

 

IV. A KÁDÁR-KORSZAK  
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24. A berendezkedő Kádár-rendszer – megtorlások 1956 után .  

25. A kádári konszolidáció .  

26. Az életmód átalakulása az 1960–70-es években  

27. Társadalmi változások az 1960-as, 70-es években  

28. A Kádár-rendszer meggyengülése . .  

29. A szocialista rendszer felbomlása és a demokratikus Magyarország születése  

 

V. A GLOBALIZÁCIÓ KITELJESEDÉSE. EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG A 

20. SZÁZAD VÉGÉN ÉS A 21. SZÁZAD ELEJÉN  

 

30. Az „új világrend” kihívásai . .  

31. Globális problémák, a fenntarthatóság dilemmái .  

32. A globális világgazdaság .  

33. Az Európai Unió kialakulása és működése  

34. A magyar demokrácia 1990 és 2004 között  

35. Gazdasági és társadalmi változások az 1990-es években és a 2000-es évek első felében  

36. A határon túli magyarság helyzete .  

 

 

 

 

 

Témakör 

 

 

VI. TÁRSADALOMISMERET  

 

1. Társadalmi ismeretek . .  

2. Állampolgári jogok és kötelességek .  

3. Pénzügyi és gazdasági kultúra .  

4. Munkavállalás .  
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VIZUÁLIS KULTÚRA  

9. évfolyam 

 

 

Témakör 

 

Elméleti rész: 

 

ókori Egyiptom, Mezopotámia, Görögország, Róma  

Romanika, Gótika művészettörténete 

 

 

Gyakorlati rész: 

 

Kifejezés, képzőművészet:  

1. Természeti tanulmányok: 

2. Forma és szerkezet átírása-formaredukció, faktúraképzés 

3. Forma és szerkezet átírása- pozitív-negatív forma 

Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék érdekében, a vizuális 

kifejezés eszközeinek sajátos változtatásával.  

Vizuális kommunikáció:  

Kép és szöveg, elvont fogalom vizuális közlése, tervezés  

Tárgy- és környezetkultúra:  

Tárgy, épület vagy téri helyzet megjelenítése vizuális eszközökkel, (ábrázolási 

rendszerek – vetületi, axonometrikus, vagy perspektivikus alkalmazásával)  

  Kifejezés, képzőművészet:  

Hangulati hatás elérése színekkel, a látvány kifejező megjelenítése érdekében (pl. 

feszültség, nyugalom).  

Vizuális kommunikáció:  

Tér-idő kifejezése, megadott vagy szabadon választott téma alapján komplex munka  

Tárgy- és környezetkultúra:  

Tervezett, alakított környezet – rózsaablak tervezése természeti forma redukciója által: 

szimmetria, tengelyes tükrözés segítségével. Színek ritmusának, hangulati szerepének 

megfigyelése. 

Csendéletek képzőművészeti eszközökkel történő megjelenítési formái, képalkotás, 

technikák gyakorlása. 

 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 10. évfolyam 

 

Témakör 
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Elméleti rész: 

 

Reneszánsz, Barokk,  

a századvég, századforduló irányzatai, historizmus, realizmus, impresszionizmus, 

szecesszió, posztimpresszionizmus,20. század legfontosabb avantgard irányzatai: 

kubizmus, expresszionizmus, dadaizmus, fauvizmus, futurizmus, konstruktivizmus, 

szürrealizmus.  

Neoavantgard  

 

 

Gyakorlati rész: 

 

 Kifejezés, képzőművészet: Érzelmek, hangulatok kifejezése - Művészeti alkotások 

kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, ready made készítése fotók felhasználásával. 

  

Vizuális kommunikáció: Kép és szöveg - vizuális közlés szöveggel és képpel a 

médiaipar területéhez kapcsolódóan (tervezés), Tömegkommunikációs eszközök – 

közérdekű, vagy kereskedelmi üzenetet közvetítő plakát készítése multimediális 

eszközök felhasználásával  

Tipográfia szerepe, gyakorlati munkák (betűszerkesztések) . 

  

Tárgy- és környezetkultúra: Tervezett, alakított környezet – Épülettervezés, vagy 

kapu terve- a közvetlen környezet külső-belső tér viszonylatát szem előtt tartva 

szabadkézi rajzban. Továbbá perspektivikus ábrázolással: mesterséges, emberi 

környezet, belső tér kialakítása  

Színek hatása az emberi pszichére, színharmóniák lakóterünkben 

  

   Kifejezés, képzőművészet:  

Stílustanulmányok (szabadon választott irányzat) formai, technikai megoldásainak 

az adott célnak megfelelő alkalmazása saját, kifejező szándékú alkotásban, 

illusztráció formájában. 

Képzőművészet és szépirodalom összefonódása, elvont fogalmak és gondolati 

elemek  absztrakt megvalósítása. 

  
 

 

Vizsgáztatás formája:  

Az osztályozó vizsga írásbeli (művészeti ismeretek teszt) és szóbeli (gyakorlati munkák 

bemutatása) részből áll. Az írásbeli teszt az adott félév során tanult elméleti ismeretekből 

(képfelismerés, képelemzés, fogalom meghatározások, az adott stílusok ismertető jegyei, 

összehasonlító elemzések) áll. A szóbeli vizsgán a tanuló bemutatja a gyakorlati témakörök 

alapján előre egyeztetett elkészített feladatokat.  

Vizsga értékelése:  

Az elméleti és gyakorlati vizsgarész aránya 50-50%, amelynek átlaga képezi a végeredményt.  

0% – 19% elégtelen (1)  

20% – 39% elégséges (2)  

40% – 59% közepes (3)  

60% – 79% jó (4)  
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80% – 100% jeles (5)  

Gyakorlati munka: mennyiség (megadott számú munka, 1-5), minőség (1-5), összkép (1-5), a 

három jegy átlaga.  

Elméleti teszt: 1-5 érdemjegyben kifejezve.  

0% – 19% elégtelen (1)  

20% – 39% elégséges (2)  

40% – 59% közepes (3)  

60% – 79% jó (4)  

80% – 100% jeles (5) 

 

 


