Közismereti tárgyak (szakközépiskolai és szakgimnáziumi)
Magyar nyelv (szakközépiskolai)
9. évfolyam
1. Kommunikációs folyamat tényezőinek ismerete
1. A tömegkommunikáció sajátosságainak ismerete
2. A nyelvi szintek: fonémák, morfémák, lexémák, szintagmák, mondatok felismerése és
jellemzése
3. A szóalkotás módjai
4. A magyar helyesírási rendszer alkalmazása
5. Nyelvi és nem nyelvi jelek
6. A szöveg szerkezeti sajátosságai
10. évfolyam
1. Szövegtípusok felismerése és osztályozása
2. Hivatalos szövegtípusok elkészítése
3. Retorikai alapismeretek ismerete és gyakorlati alkalmazása
4. Érvelő szöveg készítése
11. évfolyam
1. Stílusmeghatározó tényezők
2. Stíluseszközök felismerése
3. Stílusrétegek és azok jellegzetességeinek ismerete
4. A nyelvművelés kérdései és lehetőségei
12. évfolyam
1. A nyelv és a gondolkodás, a nyelv és a társadalom összefüggései
2. A magyar nyelv eredete és története
3. A határon túli magyarok nyelvhasználatának kérdései
4. A magyar nyelv változatai: nyelvjárások és csoportnyelvek

Irodalom (szakközépiskolai)
9. évfolyam
1. A Biblia és hatása az irodalomra
2. Az antikvitás irodalmi újításai a műfajok és az időmértékes verselés területén
3. Irodalomtörténeti korszakok jellegzetességei: antikvitás, középkor, reneszánsz, barokk
4. A fent említett korszakok legfontosabb alkotói:
- antikvitás: Szophoklész, Horatius, Vergilius
- középkor: Dante, Villon
- reneszánsz: Boccaccio, Janus Pannonius, Shakespeare, Balassi Bálint
- barokk: Zrínyi Miklós
10. évfolyam
1. Irodalomtörténeti korszakok jellegzetességei: felvilágosodás, romantika
2. A fent említett korszakok legfontosabb alkotói:
- Felvilágosodás: Molière, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel
- Romantika: Katona József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor,
Arany János, Jókai Mór
11. évfolyam
1. A líra megújítói a XIX: század második felében: szimbolisták, impresszionisták

2. Az orosz realizmus és alkotói
3. Madách Imre és Az ember tragédiája
4. Mikszáth Kálmán
5. A Nyugat első nemzedéke: Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Móricz
Zsigmond, Tóth Árpád, Juhász Gyula
12. évfolyam
1. József Attila
2. Radnóti Miklós
3. Örkény István
4. Pilinszky János
5. Franz Kafka
6. Thomas Mann

Magyar nyelv (szakgimnáziumi)
9. évfolyam
1. Kommunikáció
2. Médiaműfajok
3. A beszéd és a nyelv
4. A szóelemek
5. A szóalkotás módjai
6. A szófajok
7. A szószerkezetek
8. A mondatok
9. Helyesírásunk alapelvei
10. A szöveg
10. évfolyam
1. Jelek és jelrendszerek
2. A hangalak és a jelentés kapcsolata
3. A szövegtípusok
4. A stílus
5. Az alakzatok
6. A szóképek
7. Az önéletrajz és a motivációs levél
8. A stílusrétegek
11. évfolyam
1. Retorika és kommunikáció
2. A szövegszerkesztés menete
3. A beszéd felépítése
4. Érvelés
5. A beszéd megszólaltatása
6. Anyanyelvünk változatai
7. A határon túli magyarok nyelvhasználata
8. Előadás, hozzászólás, felszólalás
12. évfolyam
1. A nyelv és az ember
2. A nyelvekről általában
3. A magyar nyelv rokonsága
4. A nyelvemlékek típusai

5. Szókincsünk bővülése

Irodalom (szakgimnáziumi)
9. évfolyam
1. Homéroszi eposzok
2. Az antik színház és dráma – Szophoklész
3. A Biblia
4. A középkor - Dante, Villon
5. Az itáliai reneszánsz – Petrarca, Boccaccio
6. Az angol reneszánsz – Shakespeare
7. Janus Pannonius
8. Balassi Bálint
9. A barokk eposz – Zrínyi Miklós
10. Klasszicizmus – Moliére
10. évfolyam
1. Az európai felvilágosodás irodalma
2. A magyar felvilágosodás irodalma
3. Csokonai Vitéz Mihály
4. Berzsenyi Dániel
5. A romantika
6. A. Puskin
7. Stendhal, Balzac
8. Katona József
9. Kölcsey Ferenc
10. Vörösmarty Mihály
11. Petőfi Sándor
12. Jókai Mór
11. évfolyam
1. Arany János
2. Madách Imre
3. Mikszáth Kálmán
4. A 19. századi realizmus – epika
5. Dráma a 19. században
6. A líra átalakulása a 19. század második felében
7. Ady Endre
8. Móricz Zsigmond
9. Babits Mihály
10. Kosztolányi Dezső
11. Juhász Gyula
12. Tóth Árpád
12. évfolyam
1. Líra a 20. században
2. Franz Kafka
3. Thomas Mann
4. Bertold Brecht
5. Szabó Lőrinc
6. Illyés Gyula
7. Németh László
8. József Attila

9. Radnóti Miklós
10. Márai Sándor
11. Pilinszky János
12. Örkény István
13. Nagy László
14. Kertész Imre
15. Az irodalom határterületei

Matematika (4 évfolyamos képzés)
9. évfolyam
 Gondolkodási módszerek
 Halmazok
 Algebra és számelmélet
 Függvények
 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
 Statisztika alapjai
10. évfolyam
 Egybevágósági transzformációk
 Gyökvonás
 A másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek
 Geometria
 Hasonlósági transzformációk
11. évfolyam
 Trigonometria, szögfüggvények
 Vektorok
 Hatvány, gyök, logaritmus
 Függvények
 Koordináta-geometria
12. évfolyam
 Kombinatorika, valószínűség-számítás
 Statisztika
 Matematikai logika
 Sorozatok
 Sík- és térgeometria

Matematika (5 évfolyamos képzés)
9. NYEK évfolyam
1. Mértékegységek, átváltásuk.
2. Halmazok, halmazműveletek, logikai szita
3. Hatványozás, nevezetes szorzatok, műveletek algebrai törtekkel
4. Oszthatóság, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, számrendszerek
5. Egyenes arányosság, fordított arányosság, %-számítás
9. évfolyam
1. Függvények
2. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
3. Háromszögek, négyszögek, sokszögek

4. Egybevágósági transzformációk
5. Statisztika
10. évfolyam
1. Gondolkodási módszerek-kombinatorika
2. A gyökfogalom kiterjesztése
3. Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
4. Körrel kapcsolatos ismeretek
5. A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai
6. Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése
7. Vektorok
8. Szögfüggvények általánosítása
11. évfolyam
1. Hatvány, gyök, logaritmus
2. A trigonometria alkalmazása
3. Koordináta-geometria
4. Statisztika
5. Kombinatorika, gráfelmélet
6. Valószínűség-számítás
7. Sorozatok /csak emelt szinten/
8. Konvergens sorozatok, határérték /csak emelt szinten/
12. évfolyam
1. Sorozatok /csak középszinten/
2. Kerület-, terület-, felszín-, térfogatszámítás
3. A matematikai logika alapjai
4. Rendszerező összefoglalás /az összes évfolyam anyagának áttekintése/
Emelt szinten további témák:
Differenciálszámítás
Integrálszámítás

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
(4 és 5 évfolyamos képzés, szakgimnáziumi)
4 éves képzés
9. évfolyam
1. Athén, a demokrácia kialakulása és fénykora
2. A római köztársaság válsága, az egyeduralom kialakulása
3. A kereszténység születése és egyházzá szerveződése
4. Az iszlám vallás megszületése és tanításai
5. A hűbériség és a Nyugat előretörése
6. A középkori gazdaság fellendülése Nyugat-Európában
7. Az Oszmán Birodalom felemelkedése és berendezkedése
8. A magyarság őstörténete
9. A honfoglalás és kalandozások
10. A magyar államalapítás
11. Az Aranybulla
12. A tatárjárás és következményei
13. Károly Róbert uralkodása
14. Hunyadi János törökellenes harcai

15. Hunyadi Mátyás uralkodása
10. évfolyam
1. A nagy földrajzi felfedezések
2. A reformáció és ellenreformáció
3. A francia abszolutizmus
4. Mohács és az ország három részre szakadása
5. Törökellenes küzdelmek a XVI. századi Magyarországról
6. A Rákóczi-szabadságharc
7. A felvilágosodás
8. Az amerikai függetlenségi háború és az USA államszervezete
9. Az ipari forradalom
10. A XIX. század eszméi
11. A XVIII. századi népességnövekedés és etnikai következményei Magyarországon
12. Mária Terézia és II. József uralkodása
13. Széchényi és Kossuth élete, reformprogramja
14. 1848. március 15-e Pesten és az április törvények
15. Az 1848-49-es szabadságharc
11. évfolyam
1. A német és olasz egység létrejötte
2. A második ipari forradalom
3. Gyarmatosítás a XIX.-XX. században
4. A kiegyezés megszületése, tartalma és az új állam működése
5. A dualizmus kori gazdaság eredményei
6. A dualizmus kori társadalom
7. Az első világháború (a szövetségi rendszerek kialakulása, frontok, új vonások)
8. A trianoni béke (megszületése, tartalma, következményei)
9. A bolsevik Oroszország (az eszme jellemzői, hatalomra jutása, az állam működése)
10. A nácizmus Németországban (az eszme jellemzői, hatalomra jutása, az állam
működése)
11. A nagy világgazdasági válság (okok, jellemzők, megoldás)
12. A Horthy-rendszer politikai- és gazdasági konszolidációja
13. Társadalom és életmód a két világháború közötti Magyarországon
14. A második világháború fordulatai, borzalmai
15. Hazánk részvétele a II. világháborúban
12. évfolyam
1. A hidegháború kibontakozása, jellemzői, az ENSZ működése
2. A szovjet tömb kialakulása, jellemzői
3. A Rákosi korszak (a diktatúra működése, gazdaság és életmód)
4. Az 1956-os forradalom okai, történetének fordulópontjai, megtorlása
5. A hidegháború főbb konfliktusai (koreai háború, szuezi válság, kubai rakétaválság,
vietnámi háború, az ún. kis hidegháború)
6. A kétpólusú világrend megszűnése
7. A Kádár-rendszer jellemzői (gazdaság, mindennapok)
8. A rendszerváltás Magyarországon (politikai, gazdasági változások)
9. Nemzetiségek és etnikumok a mai Magyarországon
10. Az Európai Unió alapelvei, működése, intézményei
11. A mai magyar demokrácia működése
12. Állampolgári jogok és kötelességek
13. A hazai választási rendszer főbb elemei

14. Adók, járulékok, pénzkezelési technikák és banki ügyletek
15. A munkaviszony (jogok, kötelességek, a munkaviszony megszűnése)
5 éves képzés
9. évfolyam, NYEK osztály
I.
A történelem fogalma, tárgya, módszerei és segédtudományai
II.
Heraldika: a címerek kialakulása és a magyar címerek jelképei
III.
Vexillológia: a zászlók kialakulása és a magyar zászló története
IV.
Inszigniológia: jelképek és a magyar koronázási ékszerek története
V.
Kronológia: a különböző időszámítási módszerek összehasonlítása
VI.
Hely– és családtörténet kutatás módszerei

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
(4 és 5 évfolyamos képzés, szakközépiskolai)
4 éves képzés
9. évfolyam
I.
Az őskor és az ókori Kelet
II.
Az ókori Görögország
III.
Az ókori Róma
IV.
A korai feudalizmus története Európában
V.
A magyar nép története az államalapításig
Mindennapi életmódtörténet: 1 kötelező téma
 a család szerepe az ókori kultúrákban
 eltérő elméletek, mítoszok a magyarok őstörténetében
10. évfolyam
I.
Az érett középkor
II.
Az Árpád–házi királyok kora
III.
A késő középkor
IV.
Magyarország a XIV–XV. században
V.
Kora újkor (1490–1721)
VI.
Magyarország története a kora újkorban (1490–1711)
Mindennapi élet, életmódtörténet
 Bűn és bűnüldözés a középkorban
 A kora újkori állam fejlődési sajátosságai: az abszolutizmus
11. évfolyam
I.
A felvilágosodás és a polgári átalakulás kora
II.
Magyarország újjászervezése a Habsburg Birodalom keretei között (1711–1790)
III.
A polgárosodás kezdete Magyarországon (1790–1847)
IV.
Forradalom és szabadságharc Magyarországon 1848–49.
V.
A nemzetállamok és az imperializmus kora (1849–1914)
VI.
A polgárosodás kibontakozása Magyarországon (1849–1914
11. évfolyam – Emelt szintű érettségire felkészítő
I.
A felvilágosodás és a polgári átalakulás kora (1721–1849)
II.
Magyarország újjászervezése a Habsburg Birodalmon keretei között (1711–1790)
III.
A polgárosodás kezdetei Magyarországon (1790–1847)
IV.
Forradalom és szabadságharc Magyarországon 1848–49
V.
A nemzetállamok és az imperializmus kora (1849–1914)
VI.
A polgárosodás kibontakozása Magyarországon (1849–1914)

12. évfolyam
I.
Az első világháborútól a nagy gazdasági válságig (1914–1929)
II.
Az első világháború és következményei Magyarországon. A Trianon utáni ország
élete (1914–1931)
III.
A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig (1929–1945)
IV.
Magyarország a nagy gazdasági világválságtól a második világháborús
összeomlásig (1931–1945)
V.
Jelenkor (1945–napjainkig)
VI.
Magyarország a második világháborúban
12. évfolyam – Emelt szintű érettségire felkészítő
I.
Az első világháborútól a nagy gazdasági világválságig (1914–1929)
II.
Az első világháború és következményei Magyarországon. A Trianon utáni ország
élete (1914–1931)
III.
A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig (1929–1945)
IV.
Magyarország a nagy gazdasági válságtól a második világháborús összeomlásig
(1931–1945)
V.
A jelenkor (1945–napjainkig)
VI.
Magyarország a második világháború után (1945–napjainkig)
5 éves képzés
9 évfolyam, NYEK osztály
I.
A történelem fogalma, tárgya, módszerei és segédtudományai
II.
Heraldika: a címerek kialakulása és a magyar címerek jelképei
III.
Vexillológia: a zászlók kialakulása és a magyar zászló története
IV.
Inszigniológia: jelképek és a magyar koronázási ékszerek története
V.
Kronológia: a különböző időszámítási módszerek összehasonlítása
VI.
Hely– és családtörténet kutatás módszerei

Angol nyelv (4 évfolyamos képzés)
9. évfolyam
Témakörök
 Ismerkedés
 Szabadidős tevékenységek
 Család és barátok
 Az otthon és a tágabb környezet
 Étkezés
 Napirend
 Munka és pihenés
 Az iskola világa
 Egészség és betegség
 Tágabb környezetünk
 Közlekedés és utazás
Nyelvtan
 Present Simple
 Present Continuous
 Past Simple
 Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek
 Számnevek








Személyes névmások tárgyesete
Birtoklás kifejezése
Too, enough
Melléknév fokozása
1st conditional
Must, may

10. évfolyam
Témakörök
 Nyaralás, világjárás
 Közelmúlt és régmúlt
 Utazás itthon és külföldön
 Divatirányzatok (öltözködés, zene, reklámok)
 A tizenévesek világa
 Mindennapi tudomány
 Kulturális programok
 Étkezés
 Sport és egészség
 A természet világa
 A jelen és a jövő technikai csodái
Nyelvtan
 Used to
 Célhatározói mellékmondat
 Past Continuous
 Present Perfect, Present Perfect Continuous
 Would rather
 Should
 Módhatározók
 Passive
 Both, either, neither
 May. Might, could
 Utókérdés
 1st coditional + when
 2nd conditional
11. évfolyam
Témakörök
 Népek és kultúrák
 A sajtó világa
 A változó világ
 Oktatás és szakmai karrier
 A test és a lélek
 A kommunikáció hagyományos és új formái
 A divat és az ízlés
 Természeti katasztrófák, társadalmi problémák
 Szolgáltatások
 Természetfölötti jelenségek
Nyelvtan
 Szenvedő szerkezet jelen, múlt, főnévi igeneves szerkezet

 Főnévi igenév vagy gerund
 Past Perfect
 Függő beszéd jelen, múlt kijelentés, kérdés, felszólítás
 Future Continuous
 Időhatározói mellékmondat
 Szóképzés
 Relative clause
 3rd conditional, I wish
 Múltbeli valószínűség
12. évfolyam
Témakörök
 Családtagok és barátok, a megismerkedéstől az esküvőig
 Naprend, férfi és női szerepek a családban, házimunkák
 Egészséges életmód, betegségek, génsebészet, sport
 Szabadidős tevékenységek
 Településtípusok, lakásfajták, urbanizációs gondok, városi és vidéki élet, házimunkák
 A tanulás és a munka világa, divatos és hiányszakmák, munkaerő-piaci problémák
 Hagyományos magyar és angol ételek, étterem és menza, ételkészítés
 Városi közeledés, utazás, világjárás
 Az időjárásban bekövetkezett változások, védett állatok, környezetvédelem
 Gazdaság: családi gazdálkodás, a pénz szerepe a mindennapokban, vásárlás,
szolgáltatások (pl. posta, bank)
 Termékek és boltok, új kereskedelmi és vásárlási formák és szokások, e-commerce
Nyelvtan
 Gerund, infinitive
 Szenvedő szerkezet
 Múlt időkör
 Jövő időkör
 Jelen időkör
 Módbeli segédigék
 Melléknevek fokozása
 Függő beszéd
 Feltételes mód
 Névelők
 Mellékmondatok áttekintése, rendszerezése

Angol nyelv (5 évfolyamos, nyelvi előkészítős képzés)
Szóbeli témakörök (témák 9 Ny–12. évfolyamig):
 Személyes vonatkozások, család
 Ember és társdalom
 Környezetünk
 Az iskola
 A munka világa
 Életmód
 Szabadidő, művelődés, szórakozás
 Utazás, turizmus
 Tudomány és technika



A gazdaság

Kiegészítés a:
 10. évfolyamon: országismeret: In and around London
 11. évfolyamon: forráshasználat: Virtual Visits
 12. évfolyamon: EU-ismeretek: Internet
Nyelvtani szerkezetek: évfolyamokra lebontva lásd a 4 évfolyamos képzésnél.
 Módbeli segédigék
 Létige
 There is/ there are
 Kérdőszavak
 Felszólító mód
 Névelők
 Igeidők
 Főnevek
 Melléknevek
 Feltételes mód
 Szenvedő szerkezet
 Phrasal verbs
 Prepositions
 Függő beszéd
Az osztályozó vizsga követelményei azon tanulók számára,
akik a 11. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tesznek
11. évfolyam - Year 11
Szóbeli témakörök/ Oral topics: Interjúkérdések/ Interview questions:
1. The United Kingdom
2. Hungary
3. Language learning
4. Health and keeping fit
5. Fashion and clothes
(A vizsgáztató által feltett kérdésekre az adott téma kifejtése.)
Nyelvtani szerkezetek/ Grammar structures:
1. Passive voice - Szenvedő szerekezet
2. To or Ing forms of verbs – Infinitive or gerund
3. Past Perfect Tense-Befejezett Múlt Idő
4. Reported speech – Függő beszéd
5. Derivation of words - Szóképzés
6. 3rd Conditional - Feltételes mód 3. típusa
7. Probability in the past - Múltbeli valószínűség
12. évfolyam –Year 12
Szóbeli témakörök/ Oral topics: Presentation topics/ Prezentáció témák:
1.Településtípusok, lakásfajták, urbanizációs gondok, városi és vidéki élet, házimunkák
(Village vs. City; flat vs. house; urbanization problems; types of houses; household chores)
2. Hagyományos magyar és angol ételek; étterem és menza; ételkészítés
(Traditional Hungarian and British cuisine; eating out vs. canteen; recipes)

3. Szabadidős tevékenységek
(Free time activities)
4. Városi közlekedés, utazás, világjárás
(Transportation in cities; travelling around the world)
5.Az időjárásban bekövetezett változások; védett állatok, környezetvédelem
(Changes in the weather; animals under protection; environmental protection)
Ezekből 1 témakört kell választani.
A prezentáció értékelése szempontjai:
 Maximum 5 perces legyen
 Diáid tartalmazzák a megfelelő információt az adott témáról
 Segédeszköz nem használható, a prezentációt meg kell tanulni kívülről
 Beszédtempó, kiejtés, folyamatos beszéd
 Szókincs, kifejezésmód
 Az adott téma megfelelő, részletes, értelmes kifejtése
 Nyelvtan
Nyelvtani szerkezetek/ Grammar structures:
1. To or Ing forms of verbs – Infinitive or gerund
2. Passive voice – Szenvedő szerekezet
3. Past tenses – Múltbeli igeidők
4. Present Tenses – Jelen igeidők
5. Future tenses – Jövőt kif. igeidők
6. Módbeli segédigék – Modal auxiliaries
7. Melléknév fokozása – Comparison of adjectives
8. Reported speech – Függő beszéd
9. Conditionals – Feltételes mód
10. Névelők – Articles (a, an, the)
Az osztályozó vizsga 5 részkészség feladatlapjaiból áll minden évfolyamon. (Reading, Use of
English, Writing, Speaking, Listening), de csak egy érdemjegy lesz a készségek átlagából.

Angol nyelv (5/13. évfolyam)
A vizsga a tantervben meghatározott alábbi témakörökből szóbeli formában zajlik. A
témakörökön belüli tartalmak részletességét tekintve a tanterv útmutatásai az irányadók; erről
és a szóbeli feladatok pontos jellegéről a vizsgáztató tanár tájékoztatást tud adni. Javasolt a
középszintű érettségi vizsga feladattípusainak alkalmazása.
1. Személyes vonatkozások, család
2. Ember és társadalom
3. Környezetünk
4. Az iskola
5. A munka világa
6. Életmód
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
8. Utazás, turizmus
9. Tudomány és technika
10. Gazdaság és pénzügyek
11. A szakiránynak megfelelő speciális témakörök

Angol nyelv (1/13. és 2/14. évfolyam)
A vizsga a tantervben meghatározott alábbi témakörökből szóbeli formában zajlik. A
témakörökön belüli tartalmak részletességét tekintve a tanterv útmutatásai az irányadók; erről
és a szóbeli feladatok pontos jellegéről a vizsgáztató tanár tájékoztatást tud adni. Javasolt a
középszintű érettségi vizsga feladattípusainak alkalmazása.
1/13. évfolyam
1. Személyes vonatkozások, család
2. Ember és társadalom
3. Környezetünk
4. Az iskola
5. Életmód
6. Szabadidő, művelődés, szórakozás
2/14. évfolyam
1. Utazás, turizmus
2. A munka világa
3. Tudomány és technika
4. Gazdaság és pénzügyek
5. A szakiránynak megfelelő speciális témakörök

Informatika (szakközépiskolai)
9. NyEK évfolyam
Prezentáció
A PowerPoint ablaka, a prezentáció alapelemei
A prezentáció látványelemei
Diaminta használata
Animációk, áttűnések
Szervezeti diagram
Családfa készítése
Folyamat érzékeltetése
Táblázat és grafikon beillesztése a prezentációba
Nem lineáris prezentáció
Az informatika alapjai
Az iskolai számítógépek használata
Ergonomikus környezet
Információ, adat, jel
A bináris jelrendszer
Az adatok tárolása
Az információátadás folyamata
A számítógép felépítése, Neumann-elvek
Az alaplap részei
Perifériák, bemeneti egységek
Billentyűzet, egér
Kimeneti egységek
Monitor, nyomtató
Háttértárolók: pen-drive, winchester, CD, DVD
Csatlakozók
A szoftver

A programok fajtái
Az operációs rendszer feladatai
Az operációs rendszer részei, működése
Állományok és mappák
Könvtárszerkezet
A meghajtók kezelése
Kijelölés, másolás, mozgatás
A copyright
A szoftverek csoportosítása
Jogtiszta szoftverek
A Windows operációs rendszer alapelemei
Műveletek fájlokkal és mappákkal
Grafika
Grafikus adatok kezelése
Pixel- és vektorgrafika
Színkezelés
Képformátumok
Rajzok, ábrák készítése
Képszerkesztési feladatok megoldása
Szövegszerkesztés
Szöveg beírása, javítása, mentés, helyesírás-ellenőrzés
Kijelölés, áthelyezés, másolás
Szöveg formázása: betűformázás
Bekezdésformázás: igazítások. Behúzások
Sorköz, térköz
Fattyú- és árvasorok
Az írásjelek használatának szabályai
Szegély és mintázat
Tabulátorok használata
Felsorolás és számozás
Táblázatkezelés
Az ablak részei, adattípusok, módosítás
Kijelölés, másolás, áthelyezés, automatikus kitöltés
Beszúrás, törlés, formázások
Számformátumok, rendezés
Képletek használata
Abszolút és relatív hivatkozás
Függvények
Szum, átlag, min, max.
Diagramok formázása
Diagramtípusok
9. évfolyam
Munkavédelem, munkahelyi biztonság, optimális munkahely kialakítása
Számítógép felépítése, perifériák
Operációs rendszerek
Hálózati alapismeretek
Egyszerű dokumentumok létrehozása, szerkesztése
Egyszerű képek létrehozása, szerkesztése

10. évfolyam
Adat, információ fogalma
Egyszerű adatkezelés
Információszerzés
Kommunikáció az interneten
Médiainformatika
Információs társadalom
11. évfolyam
Prezentációkészítés
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
12. évfolyam
Algoritmizálás és adatmodellezés
Információkezelés, jogi és etikai vonatkozások
Kommunikáció
E-szolgáltatások
Könyvtári informatika

Informatika (szakgimnáziumi)
9. NyEK évfolyam
Prezentáció
A PowerPoint ablaka, a prezentáció alapelemei
A prezentáció látványelemei
Diaminta használata
Animációk, áttűnések
Szervezeti diagram
Családfa készítése
Folyamat érzékeltetése
Táblázat és grafikon beillesztése a prezentációba
Nem lineáris prezentáció
Az informatika alapjai
Az iskolai számítógépek használata
Ergonomikus környezet
Információ, adat, jel
A bináris jelrendszer
Az adatok tárolása
Az információátadás folyamata
A számítógép felépítése, Neumann-elvek
Az alaplap részei
Perifériák, bemeneti egységek
Billentyűzet, egér
Kimeneti egységek
Monitor, nyomtató
Háttértárolók: pen-drive, winchester, CD, DVD
Csatlakozók
A szoftver
A programok fajtái
Az operációs rendszer feladatai

Az operációs rendszer részei, működése
Állományok és mappák
Könvtárszerkezet
A meghajtók kezelése
Kijelölés, másolás, mozgatás
A copyright
A szoftverek csoportosítása
Jogtiszta szoftverek
A Windows operációs rendszer alapelemei
Műveletek fájlokkal és mappákkal
Grafika
Grafikus adatok kezelése
Pixel- és vektorgrafika
Színkezelés
Képformátumok
Rajzok, ábrák készítése
Képszerkesztési feladatok megoldása
Szövegszerkesztés
Szöveg beírása, javítása, mentés, helyesírás-ellenőrzés
Kijelölés, áthelyezés, másolás
Szöveg formázása: betűformázás
Bekezdésformázás: igazítások. Behúzások
Sorköz, térköz
Fattyú- és árvasorok
Az írásjelek használatának szabályai
Szegély és mintázat
Tabulátorok használata
Felsorolás és számozás
Táblázatkezelés
Az ablak részei, adattípusok, módosítás
Kijelölés, másolás, áthelyezés, automatikus kitöltés
Beszúrás, törlés, formázások
Számformátumok, rendezés
Képletek használata
Abszolút és relatív hivatkozás
Függvények
Szum, átlag, min, max.
Diagramok formázása
Diagramtípusok
9. évfolyam
1. Az informatikai eszközök használata
 A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük
 A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a processzor, a memória főbb
jellemzői.
 Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, működési elve.
 Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és szolgáltatásai.
 Az adatok biztonságos tárolása. Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és
hardveres biztosítása.



Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet
kialakítása.

2. Alkalmazói ismeretek
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása
 Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, szerkesztése.
 Élőfej, élőláb.
 Stílusok alkalmazása.
 Tartalomjegyzék készítése.
 Körlevél
 Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő programmal.
 Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban.
 Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése
 A weblapkészítés alapjai.
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
 Táblázatkezelő részei
 Függvények és képletek használata.
 Statisztikai számítások
 Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben.
 Az adatok grafikus szemléltetése.
 Adatkezelés táblázatkezelővel
 Adatok rendezése, szűrés.
10. évfolyam
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
 Útvonalkeresők, térképes keresők használata.
 Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása
 Adatbázis létrehozása.
 Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs.
 Adatbázis feltöltése.
3. Algoritmizálás és adatmodellezés
 Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása
számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése
 Néhány típusalgoritmus vizsgálata.
4. Infokommunikáció
 Tartalomalapú keresés.
 A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, kigyűjtése,
felhasználása.
 A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.
 A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése.
 A publikálás módszereinek megismerése, szabályai
 Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus, internetes
eszközökkel.
 Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása az
interneten.
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák
 Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése
 Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata



A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az elektronikus és
internetes lehetőségekkel.
 A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, a függőség
elhárítása.
4.3. Médiainformatika
 Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus könyvtárakból.
5. Az információs társadalom
5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai
 Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak
feltérképezése
 Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése.
 Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése.
 A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában
6. Könyvtári informatika
 Könyvtártípusok, információs intézmények
 A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése.
 A települési közkönyvtár önálló használata.
 Könyvtárlátogatás.
 Könyvtári szolgáltatások
 A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, felhasználása a
tanulásban.
 A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése.
 Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok.

Földrajz (szakközépiskolai)
9. évfolyam
- A Föld kozmikus környezete
- A földi tér ábrázolása
- A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai
- A légkör földrajza
- A vízburok földrajza
- A földrajzi övezetesség
- Társadalmi folyamatok a 21. század elején
- A világgazdaság jellemző folyamatai
10. évfolyam
- Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában
- A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában
- Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői
- Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei

Földrajz (szakgimnáziumi)
10. évfolyam
- A Föld kozmikus környezete
- A földi tér ábrázolása
- A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai
- A légkör földrajza
- A vízburok földrajza

-

A földrajzi övezetesség

11. évfolyam
- Társadalmi folyamatok a 21. század elején
- A világgazdaság jellemző folyamatai
- Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában
- A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában
12. évfolyam
- Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői
(Ázsia, Amerika, Afrika)
- Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei (élelmezés, környezetvédelem,
demográfiai válság)

Fizika (szakközépiskolai)
Az osztályozó és javítóvizsga írásban történik. Az írásbeli dolgozat elméleti és gyakorlati,
számításos feladatokat tartalmaz. Értékelés a fizika tantárgynál alkalmazott elvek alapján,
azonos százalékokkal történik. Lehetőséget adunk szóbeli kiegészítésre akkor, ha egy-két pont
hiányzik a jobb jegyhez.
10. évfolyam
Hidroszféra – vízkörnyezetünk fizikája
Olvadás, fagyás, olvadáshő,olvadáspont, víz rendellenes viselkedése
Párolgás
Forrás, lecsapódás
A víz felszíne mint rugalmas hártya, felületi feszültség
Folyadékok és gázok – hidro- és aerodinamikai jelenségek
Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, Arkhimédész törvénye
Légnyomás
Áramló folyadékok, gázok, Bernoulli törvénye
Az időjárás elemei
Légi közlekedés, repülés fizikája
A kék bolygó – globális környezeti problémák
Ember a földön, ökológiai lábnyom
A szemetelő emberiség, környezetszennyezés, globális felmelegedés
Pillantás a jövőbe, fenntartható fejlődés
Zene füleimnek – a hang és a hangszerek világa
Rezgések, hang keletkezése, hullámok jellemzői, terjedési sebesség, hullámhossz, frekvencia
Állóhullámok kialakulása húrokon, sípokon
Hangmagasság, hangszín, felharmonikusok, hallható, nem hallható hangok
Szikrák és villámok – elektrosztatika
Elektromos állapot, töltés, elektromos erő, Coulomb törvény,
Elektromos környezetünk, elektromos mező, árnyékolás, csúcshatás
Mozgatott töltések, elektromos mező munkája, konzervatív mező, feszültség
Töltéstárolók, kondenzátor, kapacitás
Töltések mozgásban – az elektromos áram
Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás
Soros, párhuzamos kapcsolás, Ohm törvény
Áramjárta vezetékek, vezetékek ellenállása,

Az elektromos áram hatásai
Áram a konnektorból – lakások, házak elektromos hálózata
Hálózatok kialakítása, soros, párhuzamos, vegyes kapcsolások
Az elektromos energia, teljesítmény
Olvadó, automata biztosíték, rövidzárlat
Mobil áramforrások – elemek, telepek
Az ionok vándorlása, Faraday törvény
Akkumulátorok, elemek, telepek
Áramgyárak – az elektromos energia előállítása
Mágneses mező, mágneses alapjelenségek, mágneses indukció, fluxus
Indukált feszültség, áram,
Lenz törvény, örvényáramok
Mozgási indukció
Generátorok, dinamók
Transzformátor, elektromos energia szállítása
11. évfolyam
A fény természete és a látás – optika
Fényforrás, terjedési sebesség, elektromágneses hullám, foton
Geometriai optika, a fény visszaverődése, sík- és gömbtükrök, fény törése, lencsék, prizmák,
párhuzamos falú lemez, teljes visszaverődés, alkalmazások, leképezési törvény
Hullámoptika, visszaverődés, törés, interferencia, elhajlás, fehér fény színekre bontása, színek
Optikai eszközök, szem
Kommunikáció és képalkotás – elektromágneses hullámok
Elektromágneses rezgés előállítása, rezgőkör, rádióadás, vétel
Diagnosztika, száloptika
Fotoeffektus, kilépési munka, Einstein egyenlet, fotocella, digitális fényképezés
Diagnosztika, röntgensugárzás, radiológia
Atomfizika a hétköznapokban – Atom- és magfizika
Az atom szerkezete, elektron, proton, neutron
Atommodellek: Thomson, Rutherford, Bohr modell, kvantumszámok, határozatlansági reláció
Anyaghullámok, de Broglie összefüggés, Pauli elv
Atommag felfedezése, nukleonok, proton, neutron, magkölcsönhatás, izotópok,
tömegdefektus
Radioaktivitás, aktivitás, felezési idő, bomlástörvény
Nukleáris energia, maghasadás, fúzió, sugárzások, sugárvédelem
Atomreaktor, atombomba, láncreakció
Planéták – A Naprendszer fizikai viszonyai, űrkutatás
Csillagászati alapfogalmak
Naprendszer, bolygó, kisbolygó, meteor, üstökös
Műhold, űrszonda, űrhajó, űrállomás, űrkutatás, GPS
Kozmosz – Csillagok, galaxisok
Csillag fizikai tulajdonságai, fúzió
Csillagok születése, halála, fotoszféra, napfolt, vörös óriás, fehér törpe, szupernóva,
neutroncsillag, fekete lyuk, kettőscsillag, változócsillag, csillaghalmaz
A világegyetem keletkezési elméletei

Fizika (szakgimnáziumi)
Az osztályozó és javítóvizsga írásban történik. Az írásbeli dolgozat elméleti és gyakorlati,
számításos feladatokat tartalmaz. Értékelés a fizika tantárgynál alkalmazott elvek alapján,
azonos százalékokkal történik. Lehetőséget adunk szóbeli kiegészítésre akkor, ha egy-két pont
hiányzik a jobb jegyhez.
10. évfolyam
Tájékozódás égen-földön
A térrel és idővel kapcsolatos elképzelések fejlődéstörténete. A világban elfoglalt helyünk.
Nagyságrendek értelmezése
SI mértékrendszer, alap és leszármaztatott mennyiségek
Vonatkoztatási rendszer
Tájékoztatást segítő eszközök
Útra kelünk – a közlekedés kinematikai problémái
Mozgásállapot, sebesség, gyorsulás
Egyenes vonalú egyenletes mozgás, út, idő, sebesség
Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás, út idő, sebesség, gyorsulás, négyzetes
úttörvény
Grafikonok készítése, elemzése
Mozgás lejtőn, szabadesés
Egyenletes körmozgás, periódusidő, frekvencia, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális
gyorsulás
Közlekedj okosan! – a közlekedés dinamikai problémái
Mozgások oka, tehetetlenség, erő, erőmérés
Newton törvényei
Gyakorlati példák Newton torvényeire
Speciális erőfajták, centripetális erő, gravitációs erő, súly, súlytalanság, rugóerő
Súrlódás, közegellenállás, Hook törvénye
Gyakorlati példák
Egy ugrással a Holdra – a tömegvonzás
Gravitációs kölcsönhatás, Newton, Cavendish, Eötvös
Lendület, lendület-megmaradás, rakétaelv
Bolygók keringése, Kepler törvényei
Rakéták, mesterséges égitestek
Dolgos kezek – a nagy teljesítmény titka: gyorsan és sokat
Munka, energia és teljesítmény fizikai és köznapi értelmezése
Mechanikai energiák átalakulása. Energia-megmaradás törvénye
Munkavégzés fajtái
Teljesítmény
Homo faber, az alkotó ember – egyszerű gépek a mindennapokban
Forgatónyomaték, emelők, lejtő, csigák, csavar, ék
Egyensúlyi helyzetek
Egyszerű gépek a gyakorlatban
Ide-oda cikkcakkban – rezgések, hullámok
Rezgés, rezgésidő, rezgésszám, amplitúdó, rezgő tesz energiája, rezonancia
Gyakorlati problémák, rezonancia katasztrófa
Hullámok, hullámhossz, terjedési sebesség, frekvencia
Hullámfajták, longitudinális, transzverzális hullám

Faljuk az energiát – energia nélkül nem megy
Hőmérséklet, fajhő, hőkapacitás, hőmennyiség, égéshő, kalória
Termikus kölcsönhatás
Energia-megmaradás hőtani folyamatokban
Energiaforrásunk – a Nap
A tulajdonságai
Hővezetés, hősugárzás, hőáramlás
Napenergia felhasználása
A gépek forradalma – energiaátalakító gépek
Termikus rendszerek működése
A hőtan I. főtétele
Gépek eredményessége – hasznosítható energia
Atomenergia felhasználása, nukleáris folyamatok
A hőtan II. főtétele
11. évfolyam
Hidroszféra – vízkörnyezetünk fizikája
Olvadás, fagyás, olvadáshő, olvadáspont, víz rendellenes viselkedése
Párolgás
Forrás, lecsapódás
A víz felszíne mint rugalmas hártya, felületi feszültség
Folyadékok és gázok – hidro- és aerodinamikai jelenségek
Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, Arkhimédész törvénye
Légnyomás
Áramló folyadékok, gázok, Bernoulli törvénye
Az időjárás elemei
Légi közlekedés, repülés fizikája
A kék bolygó – globális környezeti problémák
Ember a földön, ökológiai lábnyom
A szemetelő emberiség, környezetszennyezés, globális felmelegedés
Pillantás a jövőbe, fenntartható fejlődés
Zene füleimnek – a hang és a hangszerek világa
Rezgések, hang keletkezése, hullámok jellemzői, terjedési sebesség, hullámhossz, frekvencia
Állóhullámok kialakulása húrokon, sípokon
Hangmagasság, hangszín, felharmonikusok, hallható, nem hallható hangok
Szikrák és villámok – elektrosztatika
Elektromos állapot, töltés, elektromos erő, Coulomb törvény,
Elektromos környezetünk, elektromos mező, árnyékolás, csúcshatás
Mozgatott töltések, elektromos mező munkája, konzervatív mező, feszültség
Töltéstárolók, kondenzátor, kapacitás
Töltések mozgásban – az elektromos áram
Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás
Soros, párhuzamos kapcsolás, Ohm törvény
Áramjárta vezetékek, vezetékek ellenállása,
Az elektromos áram hatásai

Áram a konnektorból – lakások, házak elektromos hálózata
Hálózatok kialakítása, soros, párhuzamos, vegyes kapcsolások
Az elektromos energia, teljesítmény
Olvadó, automata biztosíték, rövidzárlat
Mobil áramforrások – elemek, telepek
Az ionok vándorlása, Faraday törvény
Akkumulátorok, elemek, telepek
Áramgyárak – az elektromos energia előállítása
Mágneses mező, mágneses alapjelenségek, mágneses indukció, fluxus
Indukált feszültség, áram,
Lenz törvény, örvényáramok
Mozgási indukció
Generátorok, dinamók
Transzformátor, elektromos energia szállítása
12. évfolyam
A fény természete és a látás – optika
Fényforrás, terjedési sebesség, elektromágneses hullám, foton
Geometriai optika, a fény visszaverődése, sík- és gömbtükrök, fény törése, lencsék, prizmák,
párhuzamos falú lemez, teljes visszaverődés, alkalmazások, leképezési törvény
Hullámoptika, visszaverődés, törés, interferencia, elhajlás, fehér fény színekre bontása, színek
Optikai eszközök, szem
Kommunikáció és képalkotás – elektromágneses hullámok
Elektromágneses rezgés előállítása, rezgőkör, rádióadás, vétel
Diagnosztika, száloptika
Fotoeffektus, kilépési munka, Einstein egyenlet, fotocella, digitális fényképezés
Diagnosztika, röntgensugárzás, radiológia
Atomfizika a hétköznapokban – Atom- és magfizika
Az atom szerkezete, elektron, proton, neutron
Atommodellek: Thomson, Rutherford, Bohr modell, kvantumszámok, határozatlansági reláció
Anyaghullámok, de Broglie összefüggés, Pauli elv
Atommag felfedezése, nukleonok, proton, neutron, magkölcsönhatás, izotópok,
tömegdefektus
Radioaktivitás, aktivitás, felezési idő, bomlástörvény
Nukleáris energia, maghasadás, fúzió, sugárzások, sugárvédelem
Atomreaktor, atombomba, láncreakció
Planéták – A Naprendszer fizikai viszonyai, űrkutatás
Csillagászati alapfogalmak
Naprendszer, bolygó, kisbolygó, meteor, üstökös
Műhold, űrszonda, űrhajó, űrállomás, űrkutatás, GPS
Kozmosz – Csillagok, galaxisok
Csillag fizikai tulajdonságai, fúzió
Csillagok születése, halála, fotoszféra, napfolt, vörös óriás, fehér törpe, szupernóva,
neutroncsillag, fekete lyuk, kettőscsillag, változócsillag, csillaghalmaz
A világegyetem keletkezési elméletei

Kémia (szakközépiskolai)
10. évfolyam
1.

Élelmeink kémiája. Ételek, tápanyagok - szénhidrogének

2.

Élelmeink kémiája. Ősi és modern praktikák

3.

Anyagok és szerkezetek

4.

Szépség és tisztaság

5.

Információ: kódok és üzenetek

6.

Mérgek és orvosságok

7.

A tudomány

Biológia (szakközépiskolai)
10. évfolyam
- Láthatatlan élővilág – Mikrobák
- A Zöld Birodalom – A növények világa
- Akik benépesítik a Földet – Az állatok világa
- Kapcsolatok az élők és élettelen között – Élőlények és környezetük
- Érthetjük őket? Az állatok viselkedése
- Másfélmillió lépés Magyarországon... – A Kárpát-medence élővilága
11. évfolyam
- Biokémia
- Sejtjeinkben élünk – A sejt
- Szépség, erő, ügyesség – Az emberi test
- Szorgos szerveink – A szervezet anyagforgalma
- Védelmi vonalaink – Az immunrendszer és a bőr
- Egyensúly és alkalmazkodás – Az életműködések szabályozása
- Vagyok, mint minden ember… – Az ember egyéni és társas viselkedése
12. évfolyam
- Az élet kódja – A biológiai információ és átörökítése
- Új kezdetek – Szaporodás, szexualitás
- Kibontakozás – Biológiai evolúció

Komplex természettudományos tárgy
9. évfolyam
- A tudomány módszerei.
- Tájékozódás térben és időben.
- Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az időjárás elemei.
- Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és anatómiája.
- Az elektronburok és az atommag szerkezete.
- Elektromosság, mágnesesség.
- Fény.
- Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, kiválasztás.
- Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az emberi élet szakaszai.

-

Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció, az ember társas viselkedése.
Az evolúció színpada és szereplői.

Ének–zene (szakközépiskolai és szakgimnáziumi)
10. évfolyam (szakközépiskola) és 11. évfolyam (szakgimnázium)
1. Régi és új stílusú népdalok
2. A középkor zenéje
3. A reneszánsz kor zenéje
4. A barokk kor zenéje – J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi
5. A bécsi klasszikusok – J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven
6. A romantika zenéje
7. A XX. század zenéje

Testnevelés és sport (szakközépiskolai és szakgimnáziumi)
9. évfolyam
- A tanév során tanult összefüggő gimnasztikai gyakorlat bemutatása különös tekintettel
a helyes testtartásra;
- a képességfelmérések elégséges szinten történő végrehajtása;
- gurulóátfordulások előre-hátra különböző kiinduló és befejező helyzetekkel;
- egy labdajáték tanult technikai elemeinek bemutatása.
10. évfolyam
- Az évfolyamon tanult összefüggő gimnasztikai gyakorlat bemutatása;
- a teljesítmény-felmérések (ugrások, dobások, kondicionális képességeket mérő
feladatok) bemutatása;
- összefüggő talajgyakorlat bemutatása a tanult elemek (fejállás, mérlegállás,
kézenátfordulás oldalt, gurulóátfordulás előre- hátra) felhasználásával;
- egy sportjáték tanult technikai elemeinek bemutatása, az alapvető szabályok ismerete.
11. évfolyam
- Az évfolyamon tanult 64 ütemű összefüggő gimnasztikai gyakorlat önálló
végrehajtása;
- a teljesítmény-felmérés 11. évfolyamos követelményeinek teljesítése;
- az évfolyamon tanult előírt talajgyakorlat bemutatása (kézállásból gurulóátfordulás
előre, gurulóátfordulás hátra kézállásra való törekvéssel, mérlegállás, kézenátfordulás
oldalt) elemek felhasználásával;
- az eddig tanult labdajátékok tanult technikai elemeinek bemutatása, játék közbeni
alkalmazása, szabályismeret.
12. évfolyam
- A középszintű érettségi vizsga összefüggő gimnasztikai gyakorlatának önálló
bemutatása;
- a négy év során tanult elemekből önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása a
tanult összekötő elemek felhasználásával;
- teljesítmény-felmérés az évfolyamnak megfelelő szinten;
- a tanult labdajátékok technikai és taktikai elemeinek célszerű alkalmazása, a szabályok
ismerete.

Etika (szakközépiskolai és szakgimnáziumi)
11. évfolyam (szakközépiskola) és 12. évfolyam (szakgimnázium)
Az emberi természet
Az erkölcsi gondolkodás fejlődése és az emberi természet
Honnan van a jó és a rossz
A jó és a rossz
Miért szenvedek?
Mit kell tennem?
Törvény és megértés
Kötelesség és szabadság
A felelősség kérdése
Én és te
Önmegvalósítás?
Az emberi szükségletek és a fogyasztói társadalom
Barátok és felebarátok
A szerelem erkölcstana
Életre, halálra
Vita a művi terhesség megszakításról
A jó halál kegyelme
Én és mi
Parancsra tettem
Engedelmesség és ellenállás
Mi és ők
Emlékezzünk meg a szegényekről
A társadalmi igazságosságról
A Föld etikája
Verseny vagy együttműködés

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
10. évfolyam
Az állam gazdasági szerepe: az állam feladatai napjainkban, az állam bevételei, az állami
gazdaságpolitika céljai, a költségvetési és a monetáris politika eszköztára
A pénzpiac működése: a bankrendszer a mai gazdaságban; a tőkepiac és termékei; a pénzügyi
közvetítők; a háztartás, mint megtakarító; a háztartás, mint hitelfelvevő; nemzetközi pénzpiac
alapfogalmai, intézményei
Egy háztartás költségvetése; munkavállalás: a család, illetve a háztartás fogalmának eltérése;
a háztartás költségvetése; álláskeresés: elvárások, álláskeresési technikák; munkába állás:
munkaviszonnyal kapcsolatos jogok, kötelezettségek; bérek, járulékok napjainkban;
munkaviszony megszűnése, megszüntetése
Vállalkozás-vállalat: a vállalkozás, vállalkozó fogalma; a vállalkozások típusai; a
vállalkozások környezete; a nem nyereségérdekelt szervezetek; saját vállalkozás, előnyökhátrányok; vállalkozói kompetenciák
Vállalkozás alapítása, működése: üzleti ötlet kidolgozása; vállalkozás alapításának
finanszírozási kérdései; vállalkozás alapítás szabályai napjainkban; szükséglet felmérése,

piackutatás marketing eszközökkel; bevételek és költségek tervezése; a termelési,
szolgáltatási folyamat; adók, járulékok, támogatások
Az üzleti terv: az üzleti terv szükségessége, felépítése; vezetői összefoglaló; a vállalkozás
bemutatása, környezete; marketing terv; működési terv; vezetőség és szervezeti felépítés;
pénzügyi terv; mellékletek; sikeres vállalkozások jellemzői; az esetleges kudarc okai, kezelése

