
EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM – PEDAGÓGIAI PROGRAM 

1 

 

2. számú melléklet 

B rész 

A továbbhaladás feltételei - Gimnázium 

Tartalom 

Tartalom ..................................................................................................................................... 1 
9. kny évfolyam .......................................................................................................................... 3 

Magyar nyelv és irodalom ...................................................................................................... 3 
Matematika ............................................................................................................................. 5 
Angol nelvtan .......................................................................................................................... 6 
Angol beszédgyakorlat ........................................................................................................... 7 
Francia, német, orosz nyelv – 2. idegen nyelv ....................................................................... 8 

9. nyek évfolyam ........................................................................................................................ 9 
Magyar nyelv és irodalom ...................................................................................................... 9 

Matematika ........................................................................................................................... 12 
Angol nelvtan ........................................................................................................................ 12 

Angol beszédgyakorlat ......................................................................................................... 13 
Informatika ........................................................................................................................... 16 

Francia, német, orosz nyelv – 2. idegen nyelv ..................................................................... 17 
9. évfolyam ............................................................................................................................... 18 

Magyar nyelv és irodalom .................................................................................................... 18 

Mozgóképkultúra és médiaismeret ....................................................................................... 21 
Történelem ............................................................................................................................ 22 

Matematika ........................................................................................................................... 23 
Francia, német, orosz nyelv – 2. idegen nyelv ..................................................................... 24 
Fizika .................................................................................................................................... 25 

Kémia ................................................................................................................................... 26 

Földrajz ................................................................................................................................ 27 
Informatika ........................................................................................................................... 27 
Vizuális kultúra .................................................................................................................... 27 

Angol beszédgyakorlat – két tanítási nyelvű ........................................................................ 28 
Angol beszédgyakorlat – nyelvi előkészítővel induló ........................................................... 29 

Angol nyelvtan - két tanítási nyelvű ..................................................................................... 32 
Angol nyelvtan – nyelvi előkészítővel induló ........................................................................ 32 
Angol célnyelvi civilizáció .................................................................................................... 32 

10. évfolyam ............................................................................................................................. 33 
Magyar nyelv és irodalom .................................................................................................... 33 

Történelem ............................................................................................................................ 35 
Matematika ........................................................................................................................... 37 

Francia, német, orosz nyelv – 2. idegen nyelv ..................................................................... 38 
Fizika .................................................................................................................................... 39 
Biológia ................................................................................................................................ 40 
Kémia ................................................................................................................................... 40 
Földrajz ................................................................................................................................ 41 

Informatika ........................................................................................................................... 41 
Vizuális kultúra .................................................................................................................... 42 

Angol beszédgyakorlat – két tanítási nyelvű ........................................................................ 42 



EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM – PEDAGÓGIAI PROGRAM 

2 

 

Angol beszédgyakorlat –nyelvi előkészítővel induló ............................................................ 43 

Angol nyelvtan - két tanítási nyelvű ..................................................................................... 44 
Angol nyelvtan – nyelvi előkészítővel induló ........................................................................ 45 
Angol célnyelvi civilizáció .................................................................................................... 45 

11. évfolyam ............................................................................................................................. 46 
Magyar nyelv és irodalom .................................................................................................... 46 
Tánc és dráma ...................................................................................................................... 48 
Történelem ............................................................................................................................ 49 
Matematika ........................................................................................................................... 50 

Francia, német, orosz nyelv – 2. idegen nyelv ..................................................................... 51 
Informatika ........................................................................................................................... 52 
Fizika .................................................................................................................................... 52 
Biológia ................................................................................................................................ 53 
Emberismeret és etika .......................................................................................................... 53 

Művészettörténet ................................................................................................................... 54 

Angol beszédgyakorlat – két tanítási nyelvű ........................................................................ 54 

Angol beszédgyakorlat –nyelvi előkészítővel induló ............................................................ 57 
Angol célnyelvi civilizáció .................................................................................................... 57 

12. évfolyam ............................................................................................................................. 57 
Magyar nyelv és irodalom .................................................................................................... 57 

Magyar nyelvtan ................................................................................................................... 58 
Történelem ............................................................................................................................ 59 
Matematika ........................................................................................................................... 61 

Francia, német, orosz nyelv – 2. idegen nyelv ..................................................................... 61 
Beszédkészség ....................................................................................................................... 62 

Informatika ........................................................................................................................... 62 
Biológia ................................................................................................................................ 63 
Művészettörténet ................................................................................................................... 63 

Angol beszédgyakorlat – két tanítási nyelvű ........................................................................ 64 

Angol beszédgyakorlat –nyelvi előkészítővel induló ............................................................ 65 
Angol célnyelvi civilizáció .................................................................................................... 65 

 



EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM – PEDAGÓGIAI PROGRAM 

3 

 

9. kny évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Magyar irodalom 

Ókor 

 Mítosz, mitológia: Gilgames-eposz; Az istenek születése a görög mitológiában; 

Prométheusz-mítosz 

 A görög epika: Íliász; Odüsszeia -> a homéroszi eposzok 

 A görög líra: Szapphó; Alkaiosz költészete 

 A görög dráma: Szophoklész: Antigoné; a görög színház és jellemzői 

 A római költészet: Platón; Catullus (Éljünk, Lesbia; Lesbia madárkája), Vergilius 

(Eclogák; Aeneis); Horatius (Carmenek) 

 A Biblia: 

o Ószövetség (Teremetés könyve; A vízözön; Pusztulás-mítoszok; József 

története; Jónás próféta könyve; Zsoltárok könyve) 

o Újszövetség (Az evangéliumok; A tékozló fiú; Jelenések könyve) 

 

Az ókor témakörhöz kapcsolódó fogalmak: a 3 műnem: epika, líra, dráma; mítosz, 

mitológia, figura etymologica, gondolatritmus, evangélium, apokalipszis, eposz, eposzi 

kellékek, világkép, időmértékes verselés (verslábak, disztichon, haxameter), elégia, 

epigramma, szapphói strófa, alkaioszi strófa, tragédia, tragikum, tragikus hős, szatíra, drámai 

szituáció, ekloga, óda, carmen, metafora. 

 

Középkor 

 Általános ismeretek: a középkor történelmi háttere, kialakulása; az ókeresztény 

irodalom; Szent Ágoston; szerzetesrendek; a közékor szellemi élete; képzőművészet és 

zene a középkorban; vallás 

 Himnuszok: Assisisi Szent Ferenc: Naphimnusz 

 Halotti Beszéd 

 Ómagyar Mária-siralom 

 Legendák: Szent Margit legendái 
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 Lovagi irodalom: Trisztán és Izolda; trubadúrok 

 Dante: Istnei színjáték (Pokol) 

 Villon: Balladák; Nagy Testamentum 

 

A középkor témaköréhez kapcsolódó fogalmak: gótika, román stílus; himnusz; rím; 

legenda; gesta; példa; nibelungizált alexandrin; tercina; haláltánc; ballada; szimultán színpad. 

 

Reneszánsz 

 Általános ismeretek: a reneszánsz szó jelentése, kialakulása; képzőművészet és zene; 

humanizmus. 

 Olasz reneszánsz 

o Petrarca: Daloskönyv 

o Boccaccio: Dekameron (A sólyom feláldozása) 

 A magyar reneszánsz 

o Janus Pannonius: Búcsú Váradtól; Egy dunántúli mandulafáról; Pannónia 

dicsérete, Mars istenhez békességért 

o Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne neki; Célia-versek; Egy 

katonaének; Adj már csendességet… (istenes-, szerelmes-, vitézi-versek) 

 Az angol reneszánsz 

o Shakespeare színpada; az Erzsébet-kori színház 

o Shakespeare: Rómeó és Júlia; Hamlet 

 

A reneszánsz témaköréhez kapcsolódó fogalmak: reneszánsz; humanizmus; szonett; 

ütemhangsúlyos verselés; Balassi-strófa; misztériumdráma; mirákulum; moralitás 

 

Magyar nyelvtan 

A tömegkommunikáció  

 A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, a tömegkommunikáció jellemzői  

 A műfaj fogalma, az írott sajtó műfajainak csoportosítása, a hír, a tudósítás, a riport és 

az interjú  

 A vezércikk, a glossza, a jegyzet, a kommentár, a karcolat, a tárca, a recenzió és a 

kritika 

 A rádiós és a televíziós műfajok 
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 A tömegkommunikáció hatása  

 A sajtónyelv 

 Feladattípusai: hírfajták, hírszerkezetek és –tartalmak felismerése az írott és 

elektronikus sajtóban; a közlésfolyamat ismerete (tényezők, funkciók); műfajtól és 

csatornától függő szövegalkotási feladat; sajtóműfajok felismerése) 

A nyelvi szintek grammatikája  

 A nyelv rendszerszerűsége  

 Hangtani ismeretek: hangállomány, hangtörvények 

 Alaktan: a szóelemek, kapcsolódásuk és változataik 

 A szófaji rendszer 

 Mondattan 

 Jelentéstan 

 (Feladattípusai: hangtörvények felismerése, szóalakelemzés, összetett szavak 

felismerése, szófaji elemzés, mondattípusok felismerése, szintagmaelemzés, összetett 

mondat tagmondatainak viszonya) 

Szövegtan  

 A szöveg fogalma, szövegmondat, rendszermondat, a szöveg a közlésfolyamatban  

 A szöveg szerkezete, szövegegységek 

 A szövegösszefüggés (kohézió) 

 A mondat szórendjének összefüggése a szövegbe ágyazottsággal, az aktuális tagolás 

 A szöveg jelentése, szövegfonetikai eszközök 

 (Feladattípusai: a szövegszerűség ismérvei, a szövegszerkezet elemzése, pragmatikai 

fogalmak felismerése szövegben, szövegátalakítás) 

Helyesírás  

 A helyesírás alapelvei, központozás 

Könyv- és könyvtárhasználat 

 

Matematika 

 Számok, műveletek 

Számolási feladatok, törtek, mértékegységek, halmazok, műveletek halmazokkal, 

feladatmegoldás. Racionális számok, véges, végtelen szakaszos tizedes törtek, ellentett 

számok, abszolút érték, reciprok ismerete. Műveletek racionális számokkal; műveleti 
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tulajdonságok, műveletek sorrendje. Szöveges feladatok. Arány, arányos osztás, 

arányosság. Százalékszámítás. Hatványozás. Számok normálalakja, műveletek 

normálalakban adott számokkal. Osztó, többszörös, lnko, lkkt. Nem tízes alapú 

számrendszerek. 

 Algebrai kifejezések 

Algebrai kifejezések; helyettesítési értékek meghatározása. Egynemű, különnemű, 

egytagú, többtagú. Algebrai egész kifejezések, polinomok, polinomok fokszáma. 

Egy tag szorzása több taggal, több tag szorzása több taggal, Kiemelés, szorzattá 

alakítás 

Nevezetes azonosságok: (a  b)2; feladatok; a2 – b2; feladatok. Algebrai törtek. 

Műveletek algebrai törtekkel. 

 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Egyismeretlenes lineáris egyenletek. Egyenlőtlenségek. Szöveges feladatok. Lineáris 

egyenletrendszerek, lineáris egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 

Abszolútértékes egyenletek, egyenlőtlenségek. 

 Függvények 

A hozzárendelések vizsgálata, a függvény fogalma, megadása. Egyenes arányosság, 

lineáris függvény; a lineáris függvények vizsgálata. Elsőfokú egyenletek, 

egyenletrendszerek grafikus megoldása. Néhány nemlineáris függvény (abszolútérték, 

másodfokú, négyzetgyök, fordított arányosság, törtrész, egészrész, előjel); 

ábrázolásuk, vizsgálatuk. Függvény transzformációk. 

 Matematika angolul, szókincs 

számok, műveletek számokkal , törtek, osztahtósági szabályok, halmazok, 

halmazműveletek, számhalmazok, arány, arányosság, abszolútérték, hatványok, 

négyzetgyök, polinomok, egyenletek, koordináta-rendszer, függvények, 

függvényvizsgálat, geometriai alapfogalmak, szögek, háromszögek, négyszögek, 

sokszögek, kör, testek 

 

Angol nelvtan 

Verbal Tenses 

 Simple Present 

 Simple Past 
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 Simple Future 

 Present Continuos 

 Past Continuos 

 Future Continuos 

 Present Perfect 

 Past Perfect 

 Future Perfect 

 Present Perfect Continuos 

 Past Perfect Continuos 

 Future Perfect Continuos 

 

PEG EXERCISES 1: 28 – 59 

ENGLISH GRAMMMAR IN USE: 1 – 25 

 

Angol beszédgyakorlat 

 People, countries, nationalities, customs, lifestyles, culture, exchanging personal 

information, describing people, the weather and cities 

 Strange events and experiences, mystery, describing feelings, story telling 

 Food, restaurants, vegetarianism, eating habits, ordering food, quantities 

 Everyday life, hobbies, leisure activities 

 Communication, languages, mobile phones, the Internet, defining objects and jobs, 

speculating 

 Life in the city, places in a city, comparing life in the city and life in the country 

 Travel, transport, asking for information, buying a train/plane ticket 

 Environment, pollution, the future technology, space, predictions about the future 

 Money, shopping, shopping habits and preferences, shopping centres 

 Cars, music, famous people, films, talking about films, reviews 

 Sports, games, fitness, discussing the advantages and disadvantages of a topic 

 Studies, jobs, careers, comparing lifestyles, education, job interview 

 Health, ailments, problems, advice, visiting the doctor, at the chemist’s, in a hospital 

 People, personality, character, personality quizes, friends and friendship 

 Accidents, natural disasters, talking about a bad experience 
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 Holiday, hotels, talking on the phone, making a reservation 

 

Francia, német, orosz nyelv – 2. idegen nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni; 

 -kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 

 egyszerű köznyelvi beszélgetés vagy monológ lényegét megérteni. 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat 

adni; 

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni; 

 társalgást követni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 100 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 

 -kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 100 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb.100 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni. 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 
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 kb. 80- 100 szavas, tényszerű, információt közvetítő, néhány bekezdésből álló 

szöveget írni; 

 gondolatait megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban megfogalmazni; 

 egyszerű szövegfajtákat létrehozni. 

 

 

9. nyek évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 

Magyar irodalom 

Ókor 

 Mítosz, mitológia: Gilgames-eposz; Az istenek születése a görög mitológiában; 

Prométheusz-mítosz 

 A görög epika: Íliász; Odüsszeia -> a homéroszi eposzok 

 A görög líra: Szapphó; Alkaiosz költészete 

 A görög dráma: Szophoklész: Antigoné; a görög színház és jellemzői 

 A római költészet: Platón; Catullus (Éljünk, Lesbia; Lesbia madárkája), Vergilius 

(Eclogák; Aeneis); Horatius (Carmenek) 

 A Biblia: 

o Ószövetség (Teremetés könyve; A vízözön; Pusztulás-mítoszok; József 

története; Jónás próféta könyve; Zsoltárok könyve) 

o Újszövetség (Az evangéliumok; A tékozló fiú; Jelenések könyve) 

 

Az ókor témakörhöz kapcsolódó fogalmak: a 3 műnem: epika, líra, dráma; mítosz, 

mitológia, figura etymologica, gondolatritmus, evangélium, apokalipszis, eposz, eposzi 

kellékek, világkép, időmértékes verselés (verslábak, disztichon, haxameter), elégia, 

epigramma, szapphói strófa, alkaioszi strófa, tragédia, tragikum, tragikus hős, szatíra, drámai 

szituáció, ekloga, óda, carmen, metafora. 

 

Középkor 
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 Általános ismeretek: a középkor történelmi háttere, kialakulása; az ókeresztény 

irodalom; Szent Ágoston; szerzetesrendek; a közékor szellemi élete; képzőművészet és 

zene a középkorban; vallás 

 Himnuszok: Assisisi Szent Ferenc: Naphimnusz 

 Halotti Beszéd 

 Ómagyar Mária-siralom 

 Legendák: Szent Margit legendái 

 Lovagi irodalom: Trisztán és Izolda; trubadúrok 

 Dante: Istnei színjáték (Pokol) 

 Villon: Balladák; Nagy Testamentum 

 

A középkor témaköréhez kapcsolódó fogalmak: gótika, román stílus; himnusz; rím; 

legenda; gesta; példa; nibelungizált alexandrin; tercina; haláltánc; ballada; szimultán színpad. 

 

Reneszánsz 

 Általános ismeretek: a reneszánsz szó jelentése, kialakulása; képzőművészet és zene; 

humanizmus. 

 Olasz reneszánsz 

o Petrarca: Daloskönyv 

o Boccaccio: Dekameron (A sólyom feláldozása) 

 A magyar reneszánsz 

o Janus Pannonius: Búcsú Váradtól; Egy dunántúli mandulafáról; Pannónia 

dicsérete, Mars istenhez békességért 

o Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne neki; Célia-versek; Egy 

katonaének; Adj már csendességet… (istenes-, szerelmes-, vitézi-versek) 

 Az angol reneszánsz 

o Shakespeare színpada; az Erzsébet-kori színház 

o Shakespeare: Rómeó és Júlia; Hamlet 

 

A reneszánsz témaköréhez kapcsolódó fogalmak: reneszánsz; humanizmus; szonett; 

ütemhangsúlyos verselés; Balassi-strófa; misztériumdráma; mirákulum; moralitás 

 

Magyar nyelvtan 
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A tömegkommunikáció  

 A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, a tömegkommunikáció jellemzői  

 A műfaj fogalma, az írott sajtó műfajainak csoportosítása, a hír, a tudósítás, a riport és 

az interjú  

 A vezércikk, a glossza, a jegyzet, a kommentár, a karcolat, a tárca, a recenzió és a 

kritika 

 A rádiós és a televíziós műfajok 

 A tömegkommunikáció hatása  

 A sajtónyelv 

 Feladattípusai: hírfajták, hírszerkezetek és –tartalmak felismerése az írott és 

elektronikus sajtóban; a közlésfolyamat ismerete (tényezők, funkciók); műfajtól és 

csatornától függő szövegalkotási feladat; sajtóműfajok felismerése) 

A nyelvi szintek grammatikája  

 A nyelv rendszerszerűsége  

 Hangtani ismeretek: hangállomány, hangtörvények 

 Alaktan: a szóelemek, kapcsolódásuk és változataik 

 A szófaji rendszer 

 Mondattan 

 Jelentéstan 

 (Feladattípusai: hangtörvények felismerése, szóalakelemzés, összetett szavak 

felismerése, szófaji elemzés, mondattípusok felismerése, szintagmaelemzés, összetett 

mondat tagmondatainak viszonya) 

Szövegtan  

 A szöveg fogalma, szövegmondat, rendszermondat, a szöveg a közlésfolyamatban  

 A szöveg szerkezete, szövegegységek 

 A szövegösszefüggés (kohézió) 

 A mondat szórendjének összefüggése a szövegbe ágyazottsággal, az aktuális tagolás 

 A szöveg jelentése, szövegfonetikai eszközök 

 (Feladattípusai: a szövegszerűség ismérvei, a szövegszerkezet elemzése, pragmatikai 

fogalmak felismerése szövegben, szövegátalakítás) 

Helyesírás  

 A helyesírás alapelvei, központozás 

Könyv- és könyvtárhasználat 
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Matematika 

 Számok, műveletek 

Számolási feladatok, törtek, mértékegységek, halmazok, műveletek halmazokkal, 

feladatmegoldás. Racionális számok, véges, végtelen szakaszos tizedes törtek, ellentett 

számok, abszolút érték, reciprok ismerete. Műveletek racionális számokkal; műveleti 

tulajdonságok, műveletek sorrendje. Szöveges feladatok. Arány, arányos osztás, 

arányosság. Százalékszámítás. Hatványozás. Számok normálalakja, műveletek 

normálalakban adott számokkal. Osztó, többszörös, lnko, lkkt. Nem tízes alapú 

számrendszerek. 

 Algebrai kifejezések 

Algebrai kifejezések; helyettesítési értékek meghatározása. Egynemű, különnemű, 

egytagú, többtagú. Algebrai egész kifejezések, polinomok, polinomok fokszáma. 

Egy tag szorzása több taggal, több tag szorzása több taggal, Kiemelés, szorzattá 

alakítás 

Nevezetes azonosságok: (a  b)2; feladatok; a2 – b2; feladatok. Algebrai törtek. 

Műveletek algebrai törtekkel. 

 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Egyismeretlenes lineáris egyenletek. Egyenlőtlenségek. Szöveges feladatok. Lineáris 

egyenletrendszerek, lineáris egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 

Abszolútértékes egyenletek, egyenlőtlenségek. 

 Függvények 

A hozzárendelések vizsgálata, a függvény fogalma, megadása. Egyenes arányosság, 

lineáris függvény; a lineáris függvények vizsgálata. Elsőfokú egyenletek, 

egyenletrendszerek grafikus megoldása. Néhány nemlineáris függvény (abszolútérték, 

másodfokú, négyzetgyök, fordított arányosság, törtrész, egészrész, előjel); 

ábrázolásuk, vizsgálatuk. Függvény transzformációk. 

 

Angol nelvtan 

 Igeidők (Verbal Tenses) elmélete és használata  

o Simple Present 

o Present Continuous 
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o Present Perfect 

o Present Perfect Continuous 

o Simple Past, (be used to) 

o Past Continuous 

o Past Perfect 

o Past Perfect Continuous 

o Simple Future, (be going to) 

o Future Continuous 

o Future Perfect  

o Future Perfect Continuous 

Feladattípusok 

 mondatfordítás, megfelelő szórend kiválasztása, kérdésalkotás, az ige megfelelő 

igeidőbe tétele egy mondaton ill. szövegen belül, különféle nyelvhasználati feladatok 

 

Angol beszédgyakorlat 

Üdvözlés, elköszönés 

Osztálytermi kifejezések: információ + kérés, utasítások 

Szókincs: számok, színek, iskola 

Bemutatkozás, bemutatás 

 Információcsere személyes adatokról (név, kor, nemzetiség, telefonszám, cím) 

 Olvasás: rövid újságcikk (globális értés és részinformáció kiszűrése) 

 Írás: egy személy bemutatása 

Napirend, foglalkozások bemutatása 

 Információkérés (What’s the time?) 

 Napi programok, időbeosztás, permanens helyzetek megvitatása 

 Szókincs: foglalkozások, munkahelyek, napi cselekvések megnevezése, napi program, 

időbeosztás megnevezése, az órával kapcsolatos kifejezések, napszakok, a hét napjai 

 Írás: egy foglalkozást bemutató e-mail 

Tetszés, nemtetszés kifejezése 

 Vágyak kifejezése (óhajtás) 

 Szabadidős tevékenységek 

 Véleménynyilvánítás 

 Véleménykérés 



EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM – PEDAGÓGIAI PROGRAM 

14 

 

 Képesség kifejezése 

 Szókincs: igék, szabadidős tevékenységek, szórakozás, gyakorító határozószavak 

 Írás: szabadidős tevékenységek bemutatása 

A család: családi viszonyok 

 Birtoklás kifejezése 

 Személyek külső leírása 

 Szókincs: család, kapcsolatok, külső jellemvonások, személyes tárgyak 

 Írás: család bemutatása 

Események leírása 

 Javaslattétel 

 Indoklás 

 Ideiglenes cselekvések leírása 

 Ideiglenes és állandó helyzetek megkülönböztetése 

 Ház leírása 

 Szókincs: mindennapi tevékenységek, ház/helyiségek, lakberendezési tárgyak 

 Írás: ház leírása 

Városok bemutatása, leírása, információadás, útbaigazítás 

 Térképolvasás 

 Kiejtés: hangsúlytalan szavak 

 Települések különböző helyszíneinek leírása 

 Szókincs: helyszínek, irányok, épületek belső helyiségei, sorszámnevek 

 Írás: egy nevezetesség bemutatása 

Információkérés és -adás 

 Mennyiségek kifejezése 

 Ételrendelés 

 Utasítások fogadása és utasítások adása 

 Ételek és étkezési szokások megvitatása 

 Szókincs: étel- és italnevek, mennyiségek és tárolóedények, főzés 

 Írás: ételrecept 

Tárgyak leírása, azonosítása 

 Ruhadarabok megnevezése 

 Véleménynyilvánítás, véleménykérés 
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 Tetszés, nemtetszés  

 Adás/vétel 

 Árak 

 Segítségnyújtás felajánlása 

 Köszönetnyilvánítás, köszönet fogadása 

 Szókincs: ruhadarabok, kiegészítők megnevezése, vásárlás, árak, anyagnevek 

 Írás: ruházat bemutatása 

Iskolai emlékek 

 A közelmúlt eseményeinek, cselekvéseinek megvitatása 

 Információkérés 

 Tanulmányok megvitatása 

 Szókincs: oktatás, tantárgyak, tanulmányi területek, évek 

 Írás: tanulmányok bemutatása 

Képességek és készségek megvitatása, érzések kifejezése 

 Múltbeli képességek kifejezése 

 Megbánás, sajnálat kifejezése 

 Szókincs: sportok, képességek és készségek 

 Írás: egy híres sportoló bemutatása 

Tervezés 

 Jövő idejű események megszervezése 

 Ünnepek és ünneplések megvitatása 

 Egyetértés, egyet nem értés 

 Szókincs: hónapok, évszakok, ünnepek, kívánságok 

 Írás: e-mail egy partiról 

Szándék, kérés kifejezése 

 Kötelezettség kifejezése 

 Meghívás elfogadása és visszautasítása 

 Bocsánatkérés és bocsánatkérésre reagálás 

 Engedélykérés 

 Hivatalos telefonbeszélgetés lebonyolítása 

 Szókincs: emberek (személyiségjegyek), barátság, megbízatások és szívességek, 

szabadidős tevékenységek 
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 Írás: meghívást elfogadó e-mail 

Összehasonlítások kifejezése 

 Interaktív beszélgetés állatokról 

 Mértékek és távolságok megvitatása 

 Szókincs: állatok, mértékek, földrajzi tulajdonságok, tájak 

 Írás: hazánk bemutatása 

Tapasztalatok kifejezése 

 A múlt és a jelen összekötése 

 Egy nyaralás leírása 

 Múlt idejű események elbeszélése 

 Szókincs: szünidő, nyaralás, utazás, szállítás, kaland 

 Írás: képeslap egy nyaralásból 

Tanácskérés, tanácsadás 

 Egészségügyi problémák megvitatása 

 Együttérzés kifejezése 

 Javaslattevés 

 Parancsok és kérések közvetítése 

 Hivatalos telefonbeszélgetés lebonyolítása 

 Szókincs: egészség, kisebb betegség, sérülések 

 Írás: egészségügyi problémát bemutató és tanácsot kérő levél 

Tárgyak megnevezése 

 Eszközök és segédeszközök megnevezése 

 Célok, tervek, szándékok kifejezése 

 Egyetértés, egyet nem értés 

 Szókincs: technológia, kommunikáció, eszközök, alkatrészek 

 Írás: egy rövid újságcikk 

 

Informatika 

 Számítógép-konfiguráció, hardver, szoftver fogalma.  

 A számítógép részei.  

 CPU, és részei.  

 Memóriák.  
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 Számrendszerek.  

 Logikai műveletek.  

 E-mailek kezelése.  

 Háttértár és könyvtárkezelés.  

 Másolás, áthelyezés, átnevezés.  

 Az informatika története.  

 Számítógép generációk.  

 Weblapszerkesztés: szövegtörzs, címszintek, hivatkozások, karakter-formázások, 

képek, táblázatok.  

 Neumann-elv.  

 Perifériák: beviteli kiviteli eszközök.  

 PowerPoint: háttérbeállítás, karakter, objektumok, táblázat, akciógombok, animációk 

 

Francia, német, orosz nyelv – 2. idegen nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni; 

 -kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 

 egyszerű köznyelvi beszélgetés vagy monológ lényegét megérteni. 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat 

adni; 

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni; 

 társalgást követni. 
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Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 100 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 

 -kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 100 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb.100 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni. 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 kb. 80- 100 szavas, tényszerű, információt közvetítő, néhány bekezdésből álló 

szöveget írni; 

 gondolatait megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban megfogalmazni; 

 egyszerű szövegfajtákat létrehozni. 

 

9. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 

Magyar irodalom 

Barokk 

 Általános ismeretek: a barokk kialakulása; jellemzői; képzőművészet és zene 

 Pázmány Péter 

 Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

 kuruc költészet: nóták, kesergők, bujdosóének; Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

 

A barokk témaköréhez kapcsolódó fogalmak: barokk eposz; levél; vitairat 

 

Felvilágosodás 

 Az európai felvilágosodás 

o angolok: Jonathan Swift: Gulliver utazásai, Daniel Defoe: Robinson Crusoe 
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o franciák: Voltaire: Candide vagy az optimizmus; Rousseau: Értekezések 

o németek: Goethe: Az ifjú Werther szenvedései; Faust; Schiller: Ármány és 

szerelem; Hölderlin: Hüperión 

 

 A magyar felvilágosodás 

o Az irodalmi élet átszerveződése: Bessenyei György kulturális programja; 

Kármán József (Fanni hagyományai); Batsányi János (A franciaországi 

változásokra); Kazinczy Ferenc irodalmi programja 

o Csokonai Vitéz Mihály: Konstancinápoly; Az estve; A Reményhez; A 

Magánossághoz; A tihanyi Ekhóhoz; Dorottya 

o Berzsenyi Dániel: ódák, elégiák, episztolák -> A magyarokhoz (I – II.); A 

közelítő tél; Osztályrészem; Levéltöredék barátnémhoz 

 

A felvilágosodás témaköréhez kapcsolódó fogalmak: empirizmus; racionalizmus; deizmus; 

indukció; dedukció; klasszicizmus, szentimentalizmus; naplóregény; robinzonád; tézisregény; 

pikareszk regény; lied; drámai költemény; rokokó; sententia; pictura; ekhós vers; 

aszklepiadészi strófa; komikus eposz; episztola 

 

Romantika 

 Általános ismeretek: a romantika kialakulása, előzményei, jellemzői 

 Az európai romantika: 

o németek: Novalis; Hoffmann: Az arany virágcserép; Heine 

o angolok: Byron; Shelley; Ketas; Edgar Allan Poe 

o franciák: Victor Hugo: A nyomorultak, A párizsi Notre-Dame 

o oroszok: Puskin: Anyegin 

 A magyar reformkor és romantika: 

o Katona József: Bánk bán 

o Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vanitatum vanitas, Zrínyi dala, Zrínyi második 

éneke, Huszt, Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 

o Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Szózat, Gondoltok a könyvtárban, A 

Gutenberg-albumba, A merengőhöz, Az emberek, Előszó, A vén cigány 

o Petőfi Sándor: 
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 népies költészet, tájlíra: Az Alföld, A puszta, télen; szerelmi költészet: 

Cipruslombok Etelka sírjáról, A szerelem gyöngyei, Júlia-versek: 

Reszket a bokor, mert…, Karácsonykor, Szeptember végén, Beszél a 

fákkal a bús őszi szél, Minek nevezzelek?; forradalmi versek: Nemzeti 

dal, Egy gondolat bánt engemet, A XIX. század költői, elbeszélő 

költemények: János vitéz; Az apostol, komikus eposz: A helyég 

kalapácsa. 

o Arany János:  

 epika: Toldi, Toldi estéje; líra: Letészem a lantot, Ősszel, Kertben, A 

lejtőn, Visszatekintés, nagykőrösi balladák: Ágnes asszony; A walesi 

bárdok; Szondi két apródja; az Őszikék versei: Epilogus; Mindvégig; 

Naturam furca expellas; az Őszikék balladái: Vörös Rébék; Tengeri-

hántás; Tetemre hívás. 

o Jókai Mór: Jókai regényköltészetének jellemzői; Az arany ember; Egy magyar 

nábob 

 

A romantika témaköréhez kapcsolódó fogalmak: verses regény; Anyegin-versszak; 

oximoron; parainesis; körmondat; népies helyzetdal; stanza; romantikus ballada 

 

Magyar nyelvtan 

Nyelvváltozatok  

 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban 

 Társadalmi tagolódás – nyelvi rétegződés 

 A nyelvváltozatok eltérő kifejezésformái, tartalmi és magatartásbeli követelményei 

 A nyelvi norma 

 A nyelvhelyesség megítélésének szempontjai 

 A stílusrétegek 

 Stilisztikai alapfogalmak:  A stílusrétegek csoportosítása, A stílusárnyalat vagy 

hangnem 

 A stílusrétegek nyelvi eszközei 

 A társalgási stílus 

 A tudományos-szakmai stílus 

 A szakmai szóbeliség jellemző szövegtípusai 
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 A publicisztikai stílus 

 A közéleti írásbeliség és szóbeliség műfajainak stílusnormái 

Alapvető retorikai ismeretek 

 A retorika fogalma, tárgya; a szónoki beszéd fajtái; a beszédmű részei 

 A beszéd előkészítésének, elrendezésének és kidolgozásának lépései 

 Az érvelés módszere (indukció, dedukció, szillogizmusok) 

 A cáfolat 

 Az érvek felsorakoztatása 

 A beszéd előadásának követelményei 

 A befogadás lélektana 

 A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás tényezői és nyelvi kifejezőeszközei 

különböző szövegműfajokban 

 Szónoki-előadói szövegtípusok, műfajok 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 A technikai kép: A film születésének kulturális és társadalmi körülményei. A 

technológia kialakulása: fotografikus képalkotás, mozgásábrázolás, képek távközlése. 

A mozgókép észlelése és a mozi élmény hatásmechanizmusai.  

 A film nyelve: Testbeszéd, képnyelv, filmidő. A montázs. A téridő-szervezés sajátos 

eljárásai. A filmelbeszélés alapfogalmai /cselekmény, történet, feszültség, stb./ A 

megértés folyamata, szintjei és összetevői. Alkotó befogadás. 

 A fotó: A fotózás alapjai. Plánok. A plánok használata, szerepe, hatása. Fotózás 

mobiltelefonnal, fényképezőgéppel. Képek szerkesztése. 

 A mozgóképek: A mozgókép hordozói /film, elektronikus, digitális 

információhordozók/, a mozgókép közvetítő rendszerei /pl. mozi, televízió, internet/, 

funkciók /pl. hírközlés, oktatás, reklám, szórakoztatás, műalkotás/. Valamint a 

hitelesség igénye szerint /dokumentum, fikció/. Műfajok és műsortípusok. 

 Szemelvények a film történetéből: klasszikus némafilm, burleszk, filmavantgarde, 

Hollywood születése, neorealizmus, újhullám, stb. A magyar filmművészet útja. 

Irányzatok a kortárs filmművészetben.  

 A médiumok üzenete: A mozitól a televízióig. A társadalmi nyilvánosság átalakulása a 

technikai tömegkommunikációs rendszerek hatására. Különbségek és összefüggések a 
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nyomtatott sajtó, a rádió, a televízió és a hálózati kommunikáció között. A másolat az 

igazi: a média virtuális valósága.  

 A televízió: Az intézmény és a műsor. Tájékoztatás, meggyőzés, szórakoztatás. A 

műsorrend üzenete. Hírérték és ingerküszöb. Kulturális sokféleség és egyenkultúra. A 

néző szabadsága és kiszolgáltatottsága. A megszólítás stratégiái. A hiteles 

médiaszemélyiség jellemzői. Politika, üzlet, reklám a médiában. Közszolgálati, 

kereskedelmi és közösségi műsorszolgáltatás. Televíziós műsortípusok sajátosságai. 

Műsor és műelemzés.  

 Élet – médiakörnyezetben: A televíziózás hatása a személyiség fejlődésére és a 

szocializációra. Erőszak és szex a képernyőn. A sajtó szabadsága és etikája. A 

személyiség védelme. A nyilvános beszéd szabályai, alapvető etikai kérdései.  

 Interaktív média: Multimédia, Internet – Közlés, kapcsolat és tájékozódás a hálózati 

kommunikációban. Az információ kultusza. Ismeret, tudás, műveltség. 

 

 

Történelem 

Az őskor és az ókori Kelet 

 Folyamvölgyi civilizációk kialakulása 

 Az ókori Egyiptom 

 India, Kína 

 Az ókori Kelet kultúrája 

Az ókori Hellász 

 A görög poliszok kialakulása 

 Egy katonaállam - Spárta 

 Görög-perzsa háborúk 

 Athén virágkora (Kr.e. V.sz.) 

 A Makedón Birodalom 

 A görög kultúra-vallás, tudományok, művészetek 

Az ókori Róma 

 A római világ hajnala 

 Róma a köztársaság korában 

 A hódító Róma 
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 A köztársaság válsága-reformkísérletek 

 A polgárháborúk kora 

 Augustus principátusa 

 A kereszténység kialakulása és elterjedése 

 A dominátus kora-a birodalom belső válsága és szétesése 

A kora középkor  

 A feudalizmus kialakulása, általános jellemzői 

 A feudalizmus gazdasága és társadalma 

 A nyugati kereszténység megerősődése 

 Az iszlám vallás 

A magyarság korai története  

 A magyarok eredete és vándorlásai 

 A honfoglalás, kalandozások 

 Államalapítás- Géza és I. István 

 

Matematika 

 Halmazok 

Számhalmazok, halmazok, halmazok számossága, részhalmaz, halmazműveletek, 

logikai szita, számegyenesek,  intervallumok. 

 Algebra és számelmélet 

Betűk használata a matematikában, hatványozás és alapazonosságai, hatványozás 

egész kitevőkre, a számok normálalakja, egész kifejezések (polinomok), nevezetes 

szorzatok, a szorzattá alakítás módszerei (kiemelés, nevezetes azonosságok 

alkalmazása), műveletek algebrai törtekkel, oszthatóság és tulajdonságai, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös, számrendszerek. 

 Függvények 

A derékszögű koordinátarendszer, ponthalmazok, lineáris függvények, az 

abszolútérték-függvény, a másodfokú függvény, a négyzetgyökfüggvény, lineáris 

törtfüggvények, az egészrész-, a törtrész- és az előjelfüggvény, további példák 

függvényekre, a függvénytranszformációk rendszerezése. 

 Háromszögek, négyszögek, sokszögek 
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Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös helyzete, néhány alapvető geometriai 

fogalom, belső és külső szögek összege, háromszög-egyenlőtlenség, összefüggés a 

háromszög szögei és oldalai között, a Pitagorasz-tétel és megfordítása, négyszögek, 

sokszögek (átlók száma, belső és külső szögeinek összege), nevezetes ponthalmazok a 

síkban és a térben, a háromszög beírt köre, a háromszög körülírt köre, Thalész tétele és 

néhány alkalmazása, érintőnégyszögek, érintősokszögek. 

 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Az egyenlet, azonosság fogalma, egyenletek grafikus megoldása, egyenletek 

értelmezési tartományának és értékkészletének vizsgálata, egyenlet megoldása 

szorzattá alakítással, a mérlegelv, egyenlőtlenségek, abszolútértéket tartalmazó 

egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek, elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszerek, egyenletrendszerekkel megoldható feladatok. 

 Egybevágósági transzformációk 

A geometriai transzformáció fogalma, példák geometriai transzformációkra, tengelyes 

tükrözés a síkban, tengelyesen szimmetrikus alakzatok, középpontos tükrözés a 

síkban, középpontosan szimmetrikus alakzatok, a középpontos tükrözés alkalmazásai, 

paralelogramma, magasságvonal, súlyvonal, pont körüli forgatás a síkban, ívhossz, 

körcikk területe, ívmérték, a forgásszimmetria, párhuzamos eltolás, vektorműveletek, 

alakzatok egybevágósága. 

 

Francia, német, orosz nyelv – 2. idegen nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni; 

 -kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből 

 kikövetkeztetni; 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 

 nyelvi beszélgetés vagy monológ lényeges pontjait megérteni. 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 
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 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre rendezett válaszokat adni; 

 közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket 

kifejezni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni. 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 kb. 100-120 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget 

írni; 

 gondolatait megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; 

 különböző, egyszerűbb szövegfajtákat létrehozni. 

 

Fizika 

A TESTEK HALADÓ MOZGÁSA 

Mértékegység átváltások. A pontszerű test. Vonatkoztatási rendszer. Pálya, út, 

elmozdulás. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata. A sebesség 

fogalma. A sebességvektor. Az átlagsebesség, átlagos sebesség és a pillanatnyi 

sebesség. A gyorsulás fogalma. Egyenes vonalú mozgások leírása. Az egyenes vonalú 

egyenletesen változó mozgás. Mozgás lejtőn  A szabadesés. A nehézségi gyorsulás. A 

körmozgás kinematikai leírása. Az egyenletes körmozgás kísérleti vizsgálata. A 

centripetális gyorsulás. Mozgások összegződése. Függőleges és vízszintes hajítás.  

DINAMIKA 
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A tehetetlenség törvénye. Newton II. törvénye. A hatás-ellenhatás törvénye. Az erők 

együttes hatása, az eredő erő. A nehézségi erő és a súly. Pontrendszerek, 

tömegközéppont. A merev test. Rugalmas alakváltozások. A rugóerő. A súrlódás. A 

közegellenállás. A testek egyensúlya. A lendület. A lendület-megmaradás törvénye. 

Az egyenletes körmozgás dinamikai leírása. A Newton-féle gravitációs törvény. 

Kepler törvényei. A mesterséges égitestek mozgása. Az űrhajózás legfontosabb 

állomásai.  

MUNKA, ENERGIA 

A munka. A munkavégzés fajtái. Az energia. A mechanikai energia fajtái. A 

munkatétel. A mechanikai energia megmaradása. A teljesítmény és a hatásfok.  

 

Kémia 

Elmélet: 

 Az atom felépítése elemi részecskék.  

 Maghasadás, magfúzió.  

 A periódusos rendszer.  

 Ionok képződése.  

 Az elsőrendű kötések.  

 Anyagi halmazok, halmazállapotok.  

 A másodrendű kötések.  

 Kristályrács típusok.  

 A kémiai reakciók energiaváltozásai.  

 A kémiai egyensúly.  

 Protolitikus reakciók. 

Számítási feladatok: 

 Az atomok elektronszerkezetének felírása.  

 Avogadro-törvény.  

 Tömeg-, térfogat- és anyagmennyiség-százalék, anyagmennyiség-koncentráció.  

 A reakcióhő számítása a képződéshőkből és a kötési energiákból.  

 A pH számítása. 
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Földrajz 

 A Föld és kozmikus környezete ( naprendszer részei, csillagok, csillagrendszerek, Föld 

mozgásai) 

 A geoszférák  

o a Föld belső szerkezete, lemezmozgások, lemezmozgások következményei, 

kőzetek, földtörténet, külső erők felszínformálása 

o a vízburok, állóvizek, tavak, tengerek, folyók mozgásai, tulajdonságai, 

felszín alatti vizek 

o levegőburok szerkezete, anyaga, a légkör jelenségei, időjárás tényezői 

o talaj 

o geoszférák jelentősége, védelme 

 A természetföldrajzi övezetesség 

 A természeti és társadalmi környezet ( népességföldrajz, településföldrajz) 

 

Informatika 

 Word - Karakterformázás. Oldalformázás. Bekezdésformázás. Tabulátorok. Képek 

beillesz-tése és formázása. Táblázatok. Hasábok.  

 Prezentáció – Képek. Rajzolás. Animációk és táblázatok. Interaktív bemutatók.  

 Weblapkészítés - Weblapok létrehozása és formázása. Képek és hivatkozások. A 

weblap elemeinek elrendezése.  

 Excel - Funkciói, a táblázatok elemei. Adattípusok, formátumok, adatbevitel. 

Táblaformázás. Képletek másolása, kitöltés és beillesztés. Egyszerű matematikai és 

statisztikai függvények. Grafikonkészítés. 

 

Vizuális kultúra 

 A szinek jellemzői 

 A kompozíció 

 A perspektívikus ábrázolás 

 Axonometria 

 Vetületek 
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 A művészet kezdetei 

 Mezopotámia 

 Egyiptom művészete 

 Az égei civilizáció 

 Az ókori görög művészet 

 

Angol beszédgyakorlat – két tanítási nyelvű 

Topics 

 Sports and hobbies 

 Adventure 

 People  

 Education 

 Places 

 Environment  

 Mystery 

 Teenagers  

 Humour  

 Culture and lifestyles 

Functions 

 Expressing interest, feelings, suprise,agreement, disagreement, preferences, opinions, 

contrast  

 Making arrangement, predictions, polite requests, suggestions, deductions, apologies 

 Narrating past events, giving news and information 

Grammar 

 Present Tenses 

 Past Tenses 

 Future Tenses 

 Relative Clauses 

 Conditional Sentences 

 Modal verbs 

 Passive Voice 

Reading and listening 
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 Multiple-matching 

 Understanding and scanning for specific details 

 Understanding and skimming for gist 

 Summarizing 

 Identifying the speaker’s main point 

 Interpreting 

Speaking 

 Telling a story 

 Comparing and contrasting pictures 

 Discussing various issues 

 Expressing opinions 

 Discussing problems and making suggestions 

Writing 

 An e-mail, a short story, an informal letter: giving news,  including plans, giving 

advice; an article, a news report 

 

Angol beszédgyakorlat – nyelvi előkészítővel induló 

Topics Vocabulary Functions Structures 

People 

Countries 

Nationalities 

Customs 

Lifestyles 

Culture 

Lexical set 

(Introducing 

yourself) 

Adjectives 

describing the 

weather, people 

and cities / towns 

Talking about 

routines and 

perminent 

situations in the 

present and past 

Distinguishing 

between 

permanent and 

temporary 

situations 

Present Simple 

Present 

Progressive 

Stative verbs 

Past Simple 

Strange events and 

experiences 

Mystery 

Adjectives ending 

in  –ed and –ing  

Adverbs and 

adverbial 

Talking about past 

experiences and 

events 

Describing feelings 

Past Progressive 

Time clauses 

(when, while, as, 

as soon as) 
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expressions Narrating a story 

Food 

Restaurants 

Vegetarianism 

Eating habits 

Conversational 

English 

Adjectives 

describing food 

Talking about food 

and eating habits 

Asking and 

answering about 

quantities 

Ordering food 

Stating a problem 

Quantifiers (some, 

any, much, many, 

a lot of, lots of, (a) 

few, (a) little) 

Too 

Enough 

Everyday life 

Hobbies 

Leisure activities 

Phrasal verbs and 

other expressions 

Collocations related 

to hobbies 

Talking about 

experiences 

Linking past and 

present time 

Present perfect 

simple 

Indirect questions 

Communication 

Languages 

Mobile phones 

The Internet 

Phrasal verbs and 

other expressions 

Lexical set (The 

Internet) 

Giving information 

Defining people 

and things 

Defining relative 

clauses 

Relative pronouns 

The verb used to 

Life in the city 

Places in a city 

Cities 

Word building 

Phrasal verbs 

Lexical set (Places 

in a city) 

Making 

comparisons 

Describing a place 

Agreeing and 

disagreeing 

Giving reason 

Comperative form 

Superlative form 

as…as 

Travel 

Transport 

Lexical sets 

(Travelling) 

Phrasal verbs and 

other expressions 

Asking for, giving 

and refusing 

permission 

Expressing 

obligation, 

prohibition, 

necessity 

must, mustn’t, can, 

can’t, have to, 

don’t have to, 

nedd to, don’t 

need to, needn’t, 

should, shouln’t 

Environment 

Pollution 

The future 

Technology 

Word building 

Opposites 

Lexical set 

(Technology) 

Making predictions 

Making promises, 

offers, requests 

Giving information 

Future will 

Time clauses 

(when, before, 

after, as soon as, 
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Space Talking about the 

future 

Expressing an 

opinion 

until) 

be able to 

Money 

Shopping 

Collocations 

(Money) 

Lexical set (Verbs 

related to money) 

Exchanging 

currency 

Talking about 

shopping habits 

Expressing likes / 

dislikes 

Infinitives 

-ing forms 

Cars 

Music 

Famous people 

Films 

Phrasal verbs and 

other expressions 

Collocations 

(verb+noun) 

Lexical set (Films) 

Discussing facts 

Talking about films 

Passive voice 

(Present simple- 

Past simple) 

Sports 

Games  

Fitness 

Conversational 

English 

Words easily 

confused 

Linking words and 

phrases 

Describing actions 

and situations and 

their consequences 

Referring to 

conditions and their 

results 

Expressing 

possibility 

Conditional 

sentences Type 1 

if vs when 

may, might, could 

Studies 

Jobs 

Career 

Conversational 

English 

Phrasal verbs and 

other expressions 

Lexical set 

(Employment and 

qualifications) 

Comparing 

lifestyles 

Talking about work 

and studies 

Agreeing and 

disagreeing 

Finding things in 

common 

so, neither, too, 

either 

Present perfect 

progressive 
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Angol nyelvtan - két tanítási nyelvű 

Modal Auxiliary Verbs 

 Conditionals 

 Ability 

 Wish 

 Permission 

 Obligation 

 Prohibitin 

 Probability, Possibility 

 Perfect Infinitives 

 

PEG EXERCISES 1: 22 – 27, 73, 74 

ENGLISH GRAMMMAR IN USE: 26 - 41 

 

Angol nyelvtan – nyelvi előkészítővel induló 

Modal Auxiliary Verbs 

 Conditionals 

 Ability 

 Wish 

 Permission 

 Obligation 

 Prohibitin 

 Probability, Possibility 

 Perfect Infinitives 

 

PEG EXERCISES 1: 22 – 27, 73, 74 

ENGLISH GRAMMMAR IN USE: 26 - 41 

 

Angol célnyelvi civilizáció 

Az órákon használt könyvek: 

Jane Dolman - Ira Straus: No Frontiers – Engish-Speaking World 
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* The English-Speaking Countries (How did the English-speaking countries become 

so big?  Where did the English-speaking peoples come from?) 

* The English Language (Varieties of English, Pronunciation, Spelling, Vocabulary) 

* The British Isles and the United Kingdom (geography, population, major cities)  

* Religion 

* Immigration to Britain 

* England: Economy and Natural Resource 

* Scotland (Major Cities, Scottish History, Scotland Today, Economy) 

* Wales (The Welsh Language, History, Wales Today, Economy) 

* Northern Ireland and Ireland  

* London (History, the City, the East End, the West End, Westminster, Whitehall, 

Royal London) 

* The Political System 

* History of Britain: Celts and Romans, The Anglo-Saxons, Alfred, William the 

Conqueror, The Magna Carta, the Hundred Years' War, the Tudors,  Elizabeth 

I, the Stuarts, the Industrial Revolution, Imperialism, World War I, the Last 

Fifty Years 

* Schools in Britain 

* Life in Britain 1: Housing 

* Life in Britain 2:  Family Life, Marriage and Divorce, Youth Culture 

* Holidays and Festivals in the UK 

*  Mass Media,  Showbiz in the UK, Music  in the UK, Arts in Britain 

* Leisure and Sports in the UK 

* British Literature: Chaucer, Shakespeare, Austen, Byron, Dickens, Bronte 

* British Literature: Scotland, Wales and Ireland 

* Other English-Speaking Countries: Eire, Australia, New Zealand, Canada, the 

Commonwealth 

 

10. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 

Magyar irodalom 
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A 19. század 2. felének magyar irodalma – romantika és realizmus határán 

 Általános ismeretek: ’48 után, a kiegyezés, új írói törekvések 

 Madách Imre: Az ember tragédiája 

 Vajda János: újszerű tájlíra, Gina-szerelem 

 Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak, A jó palócok, Beszterce ostroma, Szent Péter 

esernyője, A fekete város… 

 

A romantika-realizmus témaköréhez kapcsolódó fogalmak: drámai költemény, anekdota, 

karcolat 

 

Realizmus 

 A francia realizmus 

o Stendhal: Vörös és fekete 

o Honoré de Balzac: Goriot apó 

o Gustave Flaubert: Bovaryné 

 Az orosz realizmus: 

o Gogol: A köpönyeg, Az orr, A revizor 

o Csehov: A csinovnyik halála, Sirály 

o Tolsztoj: Ivan Iljics halála 

o Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés 

o Ibsen: A vadkacsa 

 

A realizmus témaköréhez kapcsolódó fogalmak: groteszk, karrier-regény, csinovnyik, 

polifonikus regény, drámaiatlan dráma 

 

A líra átalakulása a 19. sz. második felében 

 Általános ismeretek: új írói törekvések, új lírai témák, sokféle stílusirányzat 

(impresszionizmus, szimbolizmus) 

 Baudelaire – A romlás virágai; Verlaine – Költészettan; Rimbaud; Mallarmé; Rainer 

Maria Rilke; Walt Whitman 

 

Kapcsolódó fogalmak: impresszionizmus, szimbolizmus, l’art pour l’art, nominális stílus, 

szinesztézia, tárgyias/objektív líra 



EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM – PEDAGÓGIAI PROGRAM 

35 

 

 

Magyar nyelvtan 

Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban 

 A szójelentés, a mondatjelentés 

 Denotatív és konnotatív jelentés, motivált és motiválatlan szavak 

 A jelentéstan a nyelvtudományban: névátvitel, jelentésátvitel, jelentésszerkezet, 

szinonima, antonima, homonima, poliszémia 

 A rokonértelműség (szinonímia) 

 Stíluselem, stílushatás, állandó és alkalmi stílusérték 

 Az állandósult szókapcsolatok stílusértéke 

 Nyelvhelyességi vétségek és stílustalanságok a mindennapi nyelvhasználatban 

Szépirodalmi stílus 

 Hangszimbolika: kemény és lágy nyelvek, világos és sötét hangok, jóhangzás, 

rosszhangzás 

 A képszerűség elemei, stíluseszközei, a metafora 

 A megszemélyesítés és az allegória 

 A szinesztézia és a szimbólum 

 A metonímia és szinekdoché 

 Alakzatok : alliteráció, rím, áthajlás, cezúra, strófa, ismétlés, halmozás, felsorolás, 

fokozás, ellentét, párhuzam, gondolatritmus, refrén, felcserélés, túlzás, kicsinyítés 

 Egyéni stílus, korstílus 

Helyesírás 

 A költői-írói helyesírás 

 A helyesírás értelemtükröző és esztétikai lehetőségei nem szépirodalmi szövegekben 

 j-ly használata 

 Egybeírás, különírás 

 

Történelem 

Az érett középkor 

 A pápaság és  a császárság küzdelme 

 A keresztes háborúk 

 A városok születése 
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 A rendiség kialakulása a XI-XIII. században 

 Művelődés a XI-XIII. században 

 Az Árpád-kor 

 Harcok az új rend megszilárdulásáért 

 Szent László és Könyves Kálmán uralkodása 

 II. András és az Aranybulla 

 A tatárjárás 

 Széteső királyi hatalom 

A hanyatló középkor 

 Válság és virágzás Nyugat-Európában 

 Anglia, Franciaország és a Német-római Császárság a XIV_XV. században 

 Kelet-Európa és a Balkán 

A rendiség kialakulása Magyarországon 

 Károly Róbert, a királyi hatalom helyreállítója 

 Nagy Lajos kora 

 Luxemburgi Zsigmond fél évszázada 

 A magyar rendi állam és a török párharca – Hunyadi János 

 Hunyadi Mátyás uralkodása 

A kora újkor 

 A nagy földrajzi felfedezések és hatásuk 

 A reformáció kezdetei, a katolikus megújulás 

 A tőkés gazdaság kibontakozása 

 Az alkotmányos monarchia kialakulása Angliában 

 Francia abszolutizmus 

 Az Oszmán Birodalom a XV-XVII. században 

Magyarország a XVI. században 

 A Jagelló-kor – a rendi monarchia válsága 

 Magyarország romlása – Mohács 

 Az ország három részre szakadása 

 A várháborúk kora – a királyi Magyarország és a hódoltság 

 Erdély és a reformáció megjelenése Magyarországon 

Magyarország a XVII. században és a XVIII. század elején 
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 A tizenöt éves háború és a Bocskai-felkelés 

 Az Erdélyből kiinduló országegyesítő kíséletek 

 Országegyesítő kísérletek Magyarországról 

 A török kiűzése 

 A Rákóczi-szabadságharc 

 Népesedési viszonyok a XVIII. századi Magyarországon 

 

Matematika 

 A gyökfogalom kiterjesztése  

Racionális számok, irracionális számok, műveletek a valós számkörben, a 

négyzetgyökvonás azonosságai, a négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása, 

gyöktelenítés, valós számok összehasonlítása, helyettesítési értékek 

 A másodfokú egyenlet  

A másodfokú egyenlet és függvény, a megoldóképlet, a gyöktényezős alak, gyökök és 

együtthatók összefüggése, paraméteres másodfokú egyenletek, másodfokúra 

visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek, másodfokú egyenlőtlenségek, 

négyzetgyökös egyenletek, a számtani és mértani közép, szélsőérték feladatok, 

másodfokú egyenletre vezető problémák. 

 A körrel kapcsolatos ismeretek bővítése  

A körrel kapcsolatos ismeretek áttekintése, középponti és kerületi szögek tétele, 

kerületi szögek tétele; látókörív, húrnégyszögek tétele. 

 IV. A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai 

Párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele, a háromszög belső szögfelezőjének egy 

tulajdonsága, a középpontos hasonlósági transzformáció, a hasonlósági 

transzformáció, alakzatok hasonlósága; a háromszögek hasonlóságának alapesetei, a 

háromszög súlypontja, arányossági tételek a derékszögű háromszögben 

(magasságtétel, befogótétel), körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tétele, hasonló 

síkidomok területének aránya, hasonló testek térfogatának aránya. 

 Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése 

Távolságok meghatározása a hasonlóság segítségével, hegyesszögek 

szögfüggvényeinek definíciói, számítási feladatok a szögfüggvények alkalmazásával, 

összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között, derékszögű háromszögek 
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különböző adatainak meghatározása szögfüggvények segítségével, nevezetes szögek 

szögfüggvényei, síkbeli és térbeli számítások a szögfüggvények segítségével. 

 Vektorok  

Vektor fogalma; vektorok összege, különbsége, szorzása számmal, vektorok 

felbontása különböző irányú összetevőkre, vektorok alkalmazása a síkban és a térben, 

vektorok a koordináta-rendszerben, vektor koordinátái. 

 Szögfüggvények 

A sinus és cosinus függvény definíciója, egyszerű tulajdonságai. 

 

Francia, német, orosz nyelv – 2. idegen nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 120-150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni; 

 kb. 120-150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 

 kb. 120-150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 

 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül 

megérteni. 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre válaszokat adni; 

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, 

eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni; 

 társalgásban más véleményét kikérni, egyszerűbb módon álláspontját megvédeni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 

 kb. 200 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni; 
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 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen 

nyelvi 

 elemek jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven 

összefoglalni; 

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség 

nélkül megérteni. (könnyített olvasmányok) 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes  

 kb. 100-120 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, 

szöveget írni; - gondolatait és érzelmeit megfelelő eszközök használatával, logikai 

összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; 

 különböző szövegfajtákat létrehozni; változatos közlésformákat használni. 

 

Fizika 

HŐTAN 

A gázok, folyadék és a szilárd testek tulajdonságai. Az anyag részecskeszerkezete. A 

gázok, folyadékok és a szilárd testek modellje. Hőtágulás, hőmérsékletmérés. Boyle-

Mariotte törvénye. Gay-Lussac I. törvénye. Gay-Lussac II. törvénye. Az abszolút 

hőmérsékleti skála. Az egyesített gáztörvény. Az ideális gáz állapotegyenlete. A gáz 

nyomásának értelmezése. Az ideális gáz belső energiájának értelmezése. A termikus 

kölcsönhatás. A hőmennyiség. A hőtan I. főtétele. Speciális állapotváltozások. 

Hőkapacitás, fajhő, mólhő. Az ideális gáz fajhője és mólhője. Az ekvipartíció elve. A 

szilárd testek fajhője és mólhője. A folyadékok fajhője és mólhője. A hőtan II. 

főtétele. Az olvadás és a fagyás. A párolgás és a lecsapódás. A forrás.  

ELEKTROSZTATIKA 

Elektromos alapjelenségek. Az elektromos megosztás. Az elektromos áram hatásai. 

Az áramerősség. Az elektromos töltésmennyiség. Coulomb törvénye. Az elektromos 

térerősség. A feszültség és potenciál. Töltés, térerősség és potenciál a vezetőn. A 

kapacitás. A kondenzátor. Az elektromos mező energiája.  
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EGYENÁRAMOK 

Az ellenállás. Ohm törvénye. A fogyasztók kapcsolása. Az ellenállás függése a vezető 

adataitól. Az elektromos munka és teljesítmény. Áramvezetés fémekben. Áramvezetés 

félvezetőkben. A dióda és a tranzisztor. Áramvezetés folyadékokban. Galvánelemek. 

Ohm törvénye a teljes áramkörre. Vezetés gázokban. Vezetés vákuumban. Az elemi 

töltés. Hőelemek, Peltier-hatás, piezoelektromosság.  

ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ 

Mágneses alapjelenségek. A mágneses indukció. Egyenes vezető, körvezető, tekercs 

mágneses tere. A mágneses fluxus. Áramvezető mágneses mezőben. A Lorentz-erő. 

Az egyenáramú motor működése. Az elektromágneses indukció. Az önindukció. A 

mágneses tér energiája. A váltakozó feszültség és áram jellemzői. Generátorok és 

motorok. A váltakozó áram ipari előállítása. A transzformátor. Az induktív és a 

kapacitív ellenállás.  

 

Biológia 

Asszimiláció és Disszimiláció. A vírusok. Prokarióták. Eukarióta egysejtűek. Gombák. 

Zuzmók. Moszatok. Mohák. Harasztok. Nyitvatermők. Zárvatermők: kétszikűek és 

egyszikűek. A növényi szövetek. A növények anyagcseréje, anyagszállítása, szaporodása, 

egyedfejlődése. Szivacsok. Csalánozók. Férgek. Puhatestűek. Ízeltlábúak. Tüskésbőrűek. 

Gerincesek: halakkétéltűek, hüllők, madarak, emlősök. Az állatok szövetei, táplálkozása, 

kültakarója, mozgása, légzése, anyagszállítása, kiválasztása, szaporodása, egyedfejlődése, 

hormonális és idegi szabályozása. Az állatok létfenntartási viselkedése. Az öröklött és 

tanult magatartásformák. 

 

Kémia 

Elmélet: 

 Elektron átmenettel járó reakciók.  

 Elektrokémia, galvánelem, elektrolízis.  

 A telített szénhidrogének.  

 Izomériák.  

 Földgáz és kőolaj.  



EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM – PEDAGÓGIAI PROGRAM 

41 

 

 Az alkének. Az alkinek.  

 Az aromás szénhidrogének.  

 Halogéntartalmú szerves vegyületek.  

 Az alkoholok.  

 Az éterek.  

 Az aldehidek és a ketonok.  

 A karbonsavak.  

 Észterek.  

 Nitrogéntartalmú vegyületek.  

 Szénhidrátok.  

 Aminosavak és fehérjék.  

 Nukleotidok és nukleinsavak.  

 Műanyagok. 

Számítási feladatok: 

 Az elektrolízis mennyiségi törvényei.  

 Faraday-törvények.  

 Az elektromotoros erő, számítása. 

 

Földrajz 

 A világgazdasági folyamatok ( gazdasági élet szerkezet, világgazdaság globalizációja, 

transznacionális vállalatok, gazdasági integrációk, pénzügyi alapfogalmak) 

 Gazdasági élet szerkezet ( mezőgazdálkodás típusai, energiagazdálkodás, , ipar, 

szolgáltatások átalakulása) 

 Régiók, országcsoportok, országok a világgazdaságban ( Egyesült Államok, Európai 

Unió, Ázsia, fejlődő világ gazdasági fejlődése) 

 Magyarország természetföldrajza, népessége, települései és gazdasága 

 Globális problémák ( túlnépesedés, fogyatkozó természeti erőforrások, fenntartható 

világ) 

 

Informatika 

 Excel - Műveletek, kifejezések és képletek. Statisztikai függvények. Dátum- és 
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időértékek. Logikai műveletek és függvények. Diagramm-készítés. Adatok szűrése. 

Keresőfüggvények.  

 Powerpoint - Folyamatábrák, képek, rajzok. Táblázatok. Bemutató-tervezés.  

 Access - Adatbázis létrehozása. Egyszerű, összetett lekérdezések. Rendezés.  

 Grafika - A képek tárolása. Vágás és retusálás. Montázs készítése – feliratok a képen.  

 Weblapkészítés - Weblapok létrehozása és formázása. Képek és hivatkozások. Menü 

kialakítása. 

 

Vizuális kultúra 

 Az ókori Itália művészete 

 Természettanulmánytól a tervezésig 

 Az ókeresztény, a bizánci és az iszlám művészet 

 A népvándorlás korának művészete 

 A román kor művészete 

 A gótika 

 

Angol beszédgyakorlat – két tanítási nyelvű 

Topics:  

Grammar: 

 Present Tenses 

 Past Tenses 

 Future Tenses 

 Relative Clauses 

 Conditional Sentences 

 Modal verbs 

 Passive Voice 

Speaking 

 Telling a story 

 Comparing and contrasting pictures 

 Discussing various issues 
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 Expressing opinions 

 Discussing problems and making suggestions 

Writing 

 An e-mail, a short story, an informal letter: giving news,  including plans, giving 

advice; an article, a news report 

 

Angol beszédgyakorlat –nyelvi előkészítővel induló 

Topics 

 Sports and hobbies 

 Adventure 

 People  

 Education 

 Places 

 Environment  

Functions 

 Expressing interest, feelings, suprise, agreement, disagreement, preferences, opinions, 

contrast 

 Making arrangement, predictions, polite requests and responding 

 Talking about possibilities 

 Referring to conditions, giving information 

Grammar 

 Present Tenses 

 Past Tenses 

 Future Tenses 

 Relative Clauses 

 Conditional Sentences 

 Articles 

Reading and listening 

 Multiple-matching 

 Understanding and scanning for specific details 

 Understanding and skimming for gist 

 Summarizing 
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 Identifying the speaker’s main point 

 Interpreting 

Speaking 

 Telling a story 

 Comparing and contrasting pictures 

 Discussing various issues 

 Expressing opinions 

 Discussing problems and making suggestions 

Writing 

 An e-mail, a short story, an informal letter: giving news,  including plans, giving 

advice; an article, a news report 

 

Angol nyelvtan - két tanítási nyelvű 

Reported Speech 

 Sequences of Tenses 

 Affirmatives 

 Interrogatives 

 Imperatives 

 Rephrased Structures 

 Exceptions 

 

PEG EXERCISES 1: 85 – 98 

 

Verbal Phrase 

 Infinitive 

 Gerund 

 Participle 

 Subject of the Verbal 

 Verbals int he Perfect 

 

PEG EXERCISES 1: 68 - 80 
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PEG EXERCISES 1: 22 – 27, 73, 74 

ENGLISH GRAMMMAR IN USE: 26 - 41 

 

Angol nyelvtan – nyelvi előkészítővel induló 

Reported Speech 

Reporting verbs 

Reported Statements 

Reported Questions 

Reported Commands, Requests, Advice  

Changes in Reported Speech 

No change in Reported Speech 

 

Verbal Phrase 

Full Infinitive 

Bare Infinitive 

Perfect Infinitive 

Gerund 

Infinitive or Gerund with no difference in meaning 

Infinitive or Gerund with different meanings 

 

Angol célnyelvi civilizáció 

Az órákon használt könyvek: 

Jane Dolman - Ira Straus: No Frontiers – Engish-Speaking World 

* The United States of America: Introduction, The Name, Economy, Who Are the 

Americans?,  

* English, Irish, Germans, Italians, Asians, Hispanics, Blacks, Martin Luther King, 

Native American Indians;  

* The Changing Face of the American Nation 

* Immigration in Today's America 

* Religion: Freedom of Religion, the Varieties of Religion in America, 

Fundamentalism 
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* Land and Regions: East To West; The Mountains and the Heartland, Hawaii,  North 

and South 

* States and Cities: New York City; Washington DC; Los Angeles, Chicago 

* The Political System of the USA: American Democracy, The American Federation, 

America Before the Constitution, The Impact of the Federation, The 

Constitution       

* History of the USA: Struggle for the Americas; English Colonies, The 

Enlightenment, Independence from Britain, Democracy and Western 

Expansion, Slavery and Civil War,  The World Wars, America in the 

Cold War, A New World Order     

* American Literature: The 1600s and the 1700s; Washington Irving and Edgar Allan 

Poe, Mark Twain, the 1900s, Hemingway, John Steinbeck, the Beat 

Generation 

* Education in America: Progressive Education, Colleges and Universities 

  

* Life in America: Cities, Suburbs, Housing, Festivals and Special Occasions  

* Globalization: The Anti-Globalization Movement; Technology: Old and New,  The 

Space Age, Computers and the Internet, Modern Technology 

* The Media: News in America, Advertising, American Cable TV, Reality TV  

   

* Showbiz in the USA: Performance, High and Low Culture, The Movies 

* Music in the USA: Rock, Heavy Metal and Reggae 

* The Arts in America: Architecture, Native American, Painting and Sculpture? 

Drawings for Film and Cartoon     

* American Sports  

 

11. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 

Magyar irodalom 

A 20. sz. első évtizedeinek magyar irodalma – a Nyugat 

 Általános ismeretek: A 20. sz. Magyarországa; a Nyugat megindulása, céljai, 

jelentősége 
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 Ady Endre: ars poetica (Góg és Magóg fia vagyok én), ugar-versek (A magyar 

Ugaron), halál-téma (A Halál rokona), istenes (A Sion-hegy alatt), forradalmi 

(Nekünk Mohács kell – fordított himnusz), magyarság (A fajok cirkuszában), kuruc 

versek (Sípja régi babonának) 

 Krúdy Gyula: Szindbád-novellák 

 Móricz Zsigmond: újszerű parasztábrázolás (Hét krajcár, Barbárok), a dzsentritéma 

(Úri muri), Árvácska 

 Babits Mihály: ars poetica, a filozófus költő, humánum-háború (Húsvét előtt), 

szembenézés a halállal (Balázsolás), próféta-szerep (Jónás könyve, Jónás imája) 

 Kosztolányi Dezső: líra (Számadás, A szegény kisgyermek panaszai, Szeptemberi 

áhítat); próza: Édes Anna (lélektani regény; Freud hatása); Esti Kornél-novellák 

(alteregó) 

 Juhász Gyula: a magyar táj; Anna-versek (Anna örök) 

 Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú; Láng 

 Karinthy Frigyes: Így írtok ti, Tanár úr kérem 

 

Kapcsolódó fogalmak: freudizmus, paródia, lélektani regény, naturalizmus, ars poetica, 

novella 

 

A 20. század világirodalma 

 Irányzatok, stílusok, eszmék:  

 Thomas Mann – Mario és a varázsló; Franz Kafka – Átváltozás; Bulgakov – A 

Mester és Margarita; Hemingway – Az öreg halász és a tenger 

 

Magyar nyelvtan 

Általános nyelvészeti ismeretek 

 Tudatos nyelvszemlélet, nyelvi jelenségek helyes megítélése, nyelvművelő kérdések 

helyes megválaszolása 

 A nyelv mint jelrendszer 

 A beszéd mint cselekvés 

 Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés, nyelv és kultúra viszonya 

 Nyelvcsaládok, nyelvtípusok 

A magyar nyelv története 
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 Változás és állandóság a nyelvben 

 A nyelvrokonság, a nyelvek összehasonlítása 

 A magyar nyelv eredete, rokonsága 

 A nyelvrokonság kérdésének tudományos és tudománytalan megközelítése 

 Nyelvrokonaink 

 A magyarság más népekkel való érintkezésének nyomai szókészletünkben 

 A magyar nyelv történetének fő korszakai 

 Nyelvemlékeink: szórványemlékek, szövegemlékek: 

o Tihanyi apátság alapítólevele 

o Halotti beszéd és könyörgés 

o Ómagyar Mária-siralom 

 A nyelvújítás 

 A jelentésváltozás 

 A helyesírás története 

Helyesírás 

 A kiejtés szerinti írásmód 

 A szóelemző írásmód 

 A hagyomány elve szerinti helyesírás 

 

Tánc és dráma 

 Improvizáció: Improvizáció a tanár által megadott témára, a tanulók által közösen 

kidolgozott történetváz alapján, a megismert drámai konvenciók összefűzésével, a 

színházi stílusok elemeinek alkalmazásával – tanult versek, balladák, drámák 

történetei alapján 

 Maszkos játék: Dramatikus alakoskodó játékokban, színházi munkában – tanult 

drámak alapján.  

 Színházi, dramaturgiai alapfogalmak: A fókusz, kontraszt, szimbólum, drámaszerkezet 

fogalmának ismerete. 

 Drámai konvenciók csoportosítása, egymásra építése: Történetszerkesztés és -

megjelenítés a különböző színházi és drámai konvenciók alkalmazásával. 

 A színházi műfajok és stílusok tanulmányozása: A történeti műfajok és napjaink 

színházi műfajai. Az egyes színházi stílusok jellemző jegyeinek felismerése. 
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Különböző színházi irányzatokhoz tartozó színházi előadások megtekintése, 

megvitatása. 

 Mozgásmotívumok kialakítása megadott szituáció, zene vagy téma alapján: Egy adott 

szituáció megfogalmazása tartásképben, majd mozdulatsorral. Improvizáció adott zene 

vagy téma alapján. 

 

Történelem 

A forradalmak kora 

 Az amerikai függetlenségi háború és az amerikai alkotmány 

 A nagy francia forradalom és az alkotmányos monarchia 

 A köztársaság és a jakobinus diktatúra 

 Napoleon és kora 

 Magyarország a forradalmak korában 

Az ipari társadalmak kialakulása 

 Az ipari forradalom 

 A XIX. század uralkodó eszméi 

 Nagyhatalmak és forradalmak 

 1848- a népek tavasza 

 A krími háború és következményei 

 Az olasz és a német egység 

Magyarország  a polgárosodás küszöbén 

 A reformkor nagy kérdései 

 Politikai küzdelmek az 1840-es években 

 Széchenyi és Kossuth vitája 

 Az 1848-as forradalom Magyarországon 

 A szabadságharc 1849-ben 

 Önkényuralom és ellenállás Magyarországon 

 A kiegyezés 

Társadalomismeret 

Alapfogalmak 

 Az alkotmányosság klasszikus alapelvei 

 A magyar alkotmány 
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 Az állami szuverenitás 

 Az állampolgárság 

 Az állam felségjelvényei és más nemzeti jelképei 

 A közvetlen demokrácia. A népszavazás 

 A képviseleti demokrácia. A választási rendszer 

 Szabályok  a mindennapokban. A jog sajátosságai 

 Jogforrások a Magyar Köztársaságban 

 A nemzetközi jog és az Európai Unió joga 

Alapjogok 

 Az alapjogok általános kérdései 

 A személyi szabadságjogok 

 A lelkiismereti és vallásszabadság. Az egyházak 

 Az egyesülési és a gyülekezési szabadság 

 A véleménnyilvánítás szabadsága 

 Az információs jogok 

 A hátrányos megkülönböztetés tilalma 

 A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai 

 A család és a gyermekek jogai 

 A gazdasági, szociális és kulturális jogok 

 

Matematika 

 Hatvány, gyök, logaritmus  

(def., azonosságok, gyöktelenítés, hatványozás, hatvány- és gyökfüggvények, 

törtkitevő, exponenciális függvény, egyenletek, egyenlőtlenségek, logaritmus def., 

azonosságok, log. függvények, egyenletek, egyenlőtlenségek) 

 Trigonometria 

(vektorműveletek, skaláris szorzat, szinusztétel, koszinusztétel, trigonometrikus 

tételek, összefüggések, összegzési képletek, trigonometrikus egyenletek, 

egyenlőtlenségek, trigonometrikus függvények) 

 Koordinátageomeria 

(vektorok a koordináta-rendszerben, műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal, két 

pont távolsága, két vektor hajlásszöge, szakasz osztópontjának koordinátái,  
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háromszög súlypontjának koordinátái, egyenes egyenletei , két egyenes metszéspontja, 

távolsága, hajlásszöge, kör egyenlete, kör és az egyenes kölcsönös helyzete, két kör 

közös pontjai,  parabola egyenlete) 

 

Francia, német, orosz nyelv – 2. idegen nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 

 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni; 

 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 

 köznyelvi beszélgetést vagy monológot anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni. 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett 

válaszokat adni; 

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, 

eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni; 

 társalgásban részt venni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 250 szavas szöveget elolvasni; 

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 300 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén 

és/vagy célnyelven összefoglalni. 
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Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 kb. 150-180 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, 

szöveget írni; 

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét megfelelő nyelvi eszközök 

használatával logikai összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben 

megfogalmazni; 

 különböző szövegfajtákat létrehozni; 

 változatos közlésformákat használni. 

 

Informatika 

 Word –Táblázatok. Hasábok. Körlevelek.  

 Powerpoint – Képek, szöveg a prezentációban. Rajzolás. Animációk.  Táblázatok.  

 Excel –Statisztikai függvények. Dátum- és időfüggvények. Matematikai függvények. 

Adatok szűrése. Grafikonkészítés.  

 Frontpage - Weblapok létrehozása és formázása.  

 Access – Űrlapok, jelentések készítése. Egyszerű, összetett lekérdezések. Operátorok a 

lekérdezésekben. Számított mezők. Összesítő lekérdezések. Csoportosítás a 

lekérdezésekben. Kapcsolatok, hivatkozások. Többtáblás lekérdezések. 

 

Fizika 

 MECHANIKAI REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK 

A rezgőmozgás és jellemzői. A harmonikus rezgés. A rezgő test kitérése. A rezgő test 

sebessége és gyorsulása. A rezgőmozgás dinamikai leírása. Az inga. A rezgő rendszer 

energiája. Rezgések összegzése. Kényszerrezgés, rezonancia. Csatolt rezgések. A 

hullámmozgás. A hullámok visszaverődése. A hullámok interferenciája. Az 

állóhullámok. A hullámok elhajlása. A hullámok törése. A polarizáció. Hangtan, 

ultrahangok. A Doppler-hatás.  

 ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK. OPTIKA 
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Csillapított elektromágneses rezgések. Csillapítatlan elektromágneses rezgések. Az 

elektromágneses hullámok. A rádió és a televízió. A mikrohullámok. A 

röntgensugárzás. Fénytani alapfogalmak. A fényvisszaverődés. A fénytörés. A 

törésmutató. A teljes visszaverődés. Fénytörés prizmán. A színképek. A színkeverés. 

Fókusz, fókusztávolság.  

A nevezetes fénysugarak. A tükrök és a lencsék képalkotása. A leképezési törvény. A 

lencsék és gömbtükrök gyakorlati alkalmazása. A fény mint hullám. A 

fényinterferencia. Fényelhajlás résen és rácson. A polarizáció. Az infravörös és az 

ultraibolya fény.  

 MODERN FIZIKA 

A tömegnövekedés. A tömeg és az energia kapcsolata. A fény kettős természete. A 

foton. Az elektron kettős természete. A gázok vonalas színképe. A fénykibocsátás 

elmélete. Az elektron energiája a hidrogénatomban. A kvantumszámok. Az elemi 

részecskék. Az atomok felépítése. Az erős kölcsönhatás. A kötési energia. A 

természetes radioaktivitás. A radioaktív sugárzások fajtái. Bomlási sorok. Mesterséges 

elemátalakítások. Mesterséges radioaktivitás. Az urán hasadása. Láncreakció. 

Atombomba. Atomerőmű. Magfúzió. A hidrogénbomba.  

 

Biológia 

Biogén elemek. Lipidek. Szénhidrátok. Fehérjék. Nukleotidok. A DNS és az RNS. Az 

anyagcsere: fotoszintézis, biológiai oxidáció és erjedés. A fehérjeszintézis. Lipid 

anyagcsere. A sejtalkotók. Sejtosztódás: a mitózis és a meiózis. Az ember vázrendszere és 

izmai. A kültakaró. A tápcsatorna. Légzés. Az emberi vér és az immunrendszer. Az 

emberi szív és érrendszer. A kiválasztás. A szaporodás és egyedfejlődés. A hormonális 

szabályozás. 

 

Emberismeret és etika 

 az emberi természet,  

 az erkölcsi lény,  

 az erkölcsi cselekedet feltételei,  
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 az erények és a jellem,  

 szeretet és erkölcs,  

 személy és erkölcs,  

 társadalom és erkölcs,  

 vallás és erkölcs,  

 korunk erkölcsi kihívásai,  

 a globális felelősség kérdései  

 

Művészettörténet 

 A reneszánsz művészet 

 A manierizmus 

 Az emberi test ábrázolása 

 A barokk művészet 

 A klasszicizmus 

 Romantika 

 Az impresszionizmus 

 Posztimpresszionizmus 

 Népművészet 

 

Angol beszédgyakorlat – két tanítási nyelvű 

Témakörök, szókincs  (Channel Your English – Upperintermediate) 

Mother Nature 

Természeti csodák 

Szókincs: szóképzés (főnév/melléknévképzők) 

Fazálisok 

A 'hot' idiómái 

 

Let the fun begin! 

Ünnepségek 

Ünnepélyek 
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Szókincs: összetéveszthető szavak, prepozíciós frazálisok (with/without), frazálisok, idiómák 

(időhatározóval) 

 

Dig in! 

Étkezés, élelem 

Szókincs: főzéssel kapcsolatos szavak, összetéveszthető szavak, frazálisok, a 'cake’ idiómái 

 

Our four-legged friends 

Állatok 

Szókincs: állatokat jellemző melléknevek, állatokkal kapcsolatos idiómák, frazálisok 

Szóképzés (főnév + -ship) 

 

What's up, Doc? 

Orvostudomány 

Szókincs: frazálisok, testrészek idiómái 

gyógyítással, gyógyszerekkel kapcsolatos szavak 

Összetéveszthető szavak 

 

Where the heart is 

Otthon 

Szókincs: az otthonnal, házzal kapcsolatos összetett főnevek, a 'home' idiómái, szópárok, 

összetéveszthető szavak 

 

Kommunikációs szándékok a fenti témákhoz igazodva 

Javaslatok kifejezése 

Egyetértés/egyet nem értés kifejezése 

Véleménynyilvánítás 

Beszélgetés társadalmi összejövetelekről, ünneplésekről 

Információadás/kérés 

Utasítások kifejezése 

Sajnálat kifejezése 

Kívánságok megfogalmazása 

Elképzelt szituációk megbeszélése 

Tanácsadás 
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Fontossági sorrend felállítása, konszenzus 

Mennyiségek kifejezése 

Összehasonlítás 

Javaslattétel 

Beszélgetés házakról és szálláshelyekről 

Mérlegelés és döntéshozatal 

Egyetértés/egyet nem értés 

 

Olvasás: igaz/hamis állítások, lyukas szöveg kiegészítése, feleletválasztás, tételmondatok 

hozzárendelése szövegrészekhez, címek párosítása szövegrészekkel, : igaz/hamis állítások, 

feleletválasztás, kiegészítendő kérdések, lyukas szöveg kiegészítése 

 

Hallás utáni értés: feleletválasztás, hibakeresés képek alapján, párosítás, feleletválasztás,  

feleletválasztás, jegyzetkészítés,  

igaz/hamis állítások 

 

Írás: helyszínt bemutató újságcikk, történet írása megadott kezdő és befejező szavakkal 

ételreceptet tartalmazó informális levél, jelentés, tanácsadó üzleti levél, információt adó üzleti 

levél 

 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései 

Logikai viszonyok: a főnévi igenév és az -ing alakok 

Cselekvés, létezés, történés kifejezése: szenvedő szerkezet 

Cselekvés, létezés, történés kifejezése kérdő mondatokban:  

Subject/object kérdések 

Utókérdés 

Wh-ever 

Függő beszédforma és jelentés 

Logikai viszonyok: feltételes mód (second and third conditionals) 

Jelen idejű és múlt idejű óhajtás 

Mennyiségi viszonyok: mennyiségjelzők 

Minőségi viszonyok: melléknevek, összehasonlítás, fokozás 
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Évvégi teszt a középfokú nyelvvizsga követelményeire épülve (B2). Szóbeli és írásbeli. A 

kettő vizsgarészen együttesen 60% teljesítése sikeres évvégi vizsgát jelent. 

 

Angol beszédgyakorlat –nyelvi előkészítővel induló 

 

Angol célnyelvi civilizáció 

Topics 

 Invaders of the British Isles 

 The Normans 

 Feudalism in England 

 Magna Charta 

 The Hundred Years’s War 

 The Tudors 

 The Stuarts 

 Republican England 

 England as a Sea Power 

 

12. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 

Magyar irodalom 

A magyar irodalom a két világháború között 

 Általános ismeretek: Művelődés és kultúra, emigráció és irodalom 

 Szabó Lőrinc: Semmiért egészen, Az Egy álmai, Tücsökzene 

 Márai Sándor: Halotti beszéd, A gyertyák csonkig égnek 

 Radnóti Miklós: Mint a bika, Járkálj csak, halálraítélt!; Eclogák; Razglednicák; 

Erőltetett menet 

 József Attila: Klárisok, A Dunánál, Külvárosi éj, Holt vidék, Flóra-versek, az anya-

gyermek motívum (Anyám meghalt; Mama; Gyermekké tettél; Kései sirató) 

 Németh László: Iszony; Gyász; Bűn; Irgalom; Égető Eszter 
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 Illyés Gyula  

A 20. sz. második felének magyar irodalma 

 Örkény István: egypercesek, Tóték, groteszk 

 Ottlik Géza: iskola a határon 

 Weöres Sándor: hosszúénekek, játékversek, versjátékok 

 Mészöly Miklós 

 Nemes Nagy Ágnes 

 Nagy László 

 Pilinszky János: Trapéz és korlát, négysorosok 

 

Magyar nyelvtan 

Nyelv és társadalom 

 A mai magyar nyelv, nyelvváltozatok 

 Az egynyelvű szótárak 

 A Magyarországon beszélt kisebbségi nyelvek 

 A magyar nyelv helyzete a határon túl 

 Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés 

 A nyelvi norma, nyelvművelés 

Az anyanyelvi ismeretek összefoglalása és rendszerezése 

 Az esszé 

 Az ember és a nyelv 

 Kommunikáció 

 Nyelvtörténet 

 Nyelv és társadalom 

 A nyelvi szintek grammatikája 

 A szöveg 

 A retorika alapjai 

 Stílus és jelentés 

Helyesírás 

 Az egyszerűsítés elve szerinti írásmód 

 Legfontosabb helyesírási tudnivalók 

 A földrajzi nevek helyesírása 
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 A melléknevek helyesírás 

 

 

Történelem 

Az I. világháború  

 Nagyhatalmi szövetségek 

 A háború 1914-16-ban 

 A háború 1917-18-ban  

 A Párizs környéki békék 

Magyarország 1918-20 

 Az őszirózsás forradalom 

 A Tanácsköztársaság  

 Az ellenforradalmi rendszer hatalomra kerülése 

 A belpolitikai konszolidáció kezdetei 

A húszas évek Európában 

 Nemzetközi viszonyok a húszas években 

 Az olasz fasizmus 

 A Szovjetunió a húszas években 

 A weimari köztársaság kora 

 A konszolidáció Magyarországon 

A válságos harmincas évek (1929-39) 

 A nagy gazdasági világválság és a nyugati demokráciák válasza 

 A nácizmus hatalomra kerülése 

 A sztálini fordulat a Szovjetunióban 

 Nemzetközi viszonyok (1936-1939) 

 Magyarország (válság és jobbratolódás) 

 Társadalom és gondolkodás a harmincas évek Magyarországán 

A második világháború (1939-45) 

 A háború kitörése és kiterjedése 

 A háború döntő szakasza 

 Magyarország a második világháború első szakaszában 

 Magyarország a második világháború utolsó szakaszában 
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A kétpólusú világrend kialakulása és megszilárdulása 

 Szövetségesekből ellenségek 

 A hidegháború és az enyhülés (1947-1968) 

 A szovjet tömb (1945-1968) 

 A Nyugat (1945-1968) 

Magyarország (1945-56) 

 Magyarország a II. világháború utáni években (1945-48) 

 A pártállami diktatúra kiteljesedése Magyarországon (1949-52) 

 Az 1956-os forradalom és azabadságharc 

A kétpólusú világrendszer hanyatlása és az új világrend 

 A nemzetközi helyzet (1968-1991) 

 A keleti tömb utolsó évtizedei (1968-1999) 

 A Nyugat (1968-98) 

 Az európai integráció és az EU  

Magyarország a forradalom bukásától a rendszerváltozásig 

 A Kádár-korszak 

 A Kádár-rendszer válsága felé 

 A pártállami rendszer összeomlása és a gazdasági rendszerváltás 

Társadalomismeret 

Az államszervezet alkotmányos alapjai 

 Kormányzati rendszerek, kormányformák 

 A törvényhozó hatalom, az Országgyűlés 

 A köztársasági elnök 

 A kormány és a közigazgatás 

 A közpénzügyek 

 A helyi önkormányzatok 

 A bírói hatalom. Az igazságszolgáltatás 

 Az Alkotmánybíróság és az ombudsmanok 

A Magyar Köztársaság nemzetközi kapcsolatai 

 Az Egyesült Nemzetek Szervezete 

 Az Európa Tanács 

 A NATO 

 AZ EBESZ 
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 AZ Európai Unió 

 

Matematika 

 Számsorozatok  

A sorozat fogalma, példák sorozatokra, példák rekurzív sorozatokra, a számtani 

sorozat n-edik tagja, az első n tag összege, a mértani sorozat n-edik tagja, az első n tag 

összege, összetett feladatok számtani és mértani sorozatokra, kamatszámítás, törlesztő 

részletek kiszámítása. 

 Térgeometria  

Térelemek kölcsönös helyzete, térelemek szöge, térelemek távolsága, a sík és a tér 

felbontása, a testek osztályozása, szabályos testek, a terület fogalma, sokszögek 

területe, a kör és részeinek területe, a térfogat és felszín fogalma, a hasáb és a henger 

felszíne és térfogata, a gúla és a kúp felszíne és térfogata, a csonka gúla és a csonka 

kúp felszíne és térfogata, a gömb és részeinek felszíne és térfogata, egymásba írt 

testek. 

 Valószínűségszámítás és statisztika  

Példák valószínűségre, a várható érték fogalma, egyszerű példák, statisztika 

alapfogalmai és példák. 

 

Francia, német, orosz nyelv – 2. idegen nyelv 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 250 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 

 kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni; 

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megérteni; 

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 

 köznyelvi beszélgetést vagy monológot anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni. 
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Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett 

válaszokat adni; 

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, 

eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni; 

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

 beszélgetésben részt venni; 

 társalgásban részt venni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 300 szavas szöveget elolvasni; 

 kb. 300 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; 

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 350 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni; 

 kb. 300 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén 

és/vagy célnyelven összefoglalni. 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 kb. 180-200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, 

szöveget írni; 

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét megfelelő nyelvi eszközök 

használatával logikai összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben 

megfogalmazni; 

 különböző szövegfajtákat létrehozni; 

 változatos közlésformákat használni. 

 

Informatika 

 Word – Karakterformázás. Bekezdésformázás. Oldalformázás. Képek beillesztése és 

formázása. Táblázatok. Körlevelek.  
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 Powerpoint – Rajzolás. Animációk. Táblázatok. Bemutató-tervezés.  

 Excel – Matematikai, statisztikai függvények. Logikai műveletek és függvények. 

Keresőfüggvények. Adatok szűrése.  

 Access - Összetett lekérdezések. Dátum/Idő függvények. Összesítő lekérdezések. 

Csoportosítás a lekérdezésekben. Jelentés készítése. Kapcsolatok, hivatkozások. 

Többtáblás lekérdezések. Összetett adatbázisok űrlapjai. 

 

Biológia 

Az ember központi idegrendszere. Az idegrendszer mozgató működése. A vegetatív 

idegrendszer. Érzékszervek. Az emberi magatartás. A genetika alaptörvényei. .Öröklődés 

típusok. A nemhez kötött öröklődés. A kapcsolt öröklődés. Genetikai példák levezetése. A 

fény, a hő, a levegő és a víz hatása az élőlényekre. Az ökológiai rendszerek 

anyagforgalma és energiaáramlása. A populációk szerkezete, változásai és kölcsönhatásai. 

A hazai társulások. Biomok. A bioszféra és a természetvédelem. Az élővilág és az ember 

evolúciója. 

 

Művészettörténet 

 1.A SZÁZADFORDULÓ MŰVÉSZETE: 

o A szecesszio 

o Aszimbolizmus 

 2.A XX. SZÁZAD MŰVÉSZETE:A  

o Fauvizmus 

o Az expresszionizmus 

o A kubizmus 

o A futurizmus 

o A konstruktivizmus 

o A dadaizmus 

o A szürrealizmus 

o A modern építészet 

o Tudományos, kinetikus irányzatok 

 3.KÉPÁTÍRÁS EGYÉNI MÓDSZEREKKEL 
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Angol beszédgyakorlat – két tanítási nyelvű 

Az alábbi témakörökben való jártasság, a hozzá kapcsolódó vita és képleírás az 1000 

kérdés 1000 válasz emeltszint alapján: 

Family 

Family roles, values, youth problems, divorce, homelessness, looking after children 

Education 

School types, language learning, education in English-speaking countries, rights of students 

 

Jobs 

Working in the EU, job satisfaction, priorities in life, unemployment 

 

Travelling 

Travelling by train, plane, coach, car, ship, forms of tourism 

 

Entertainment 

Internet, computers, media, mobile phones, advertising 

 

Sports 

Traditional sports, Olympics, professionalism, extreme sports, doping, vandalism 

 

Health 

Diseases, addictions, smoking, drugs, alcohol, healthy diet, vegetarianism 

 

Environment 

Environment protection, pollution, energy sources, recycling, endangered species 

 

Politics 

Hungary, political system, EU, living standards, economy, industry, agriculture, 

infrastructure, army, terrorism 

 

Consumer society 

Globalisation, shopping, advertisement, consumerism 
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Moral issues 

Malnutrition, abortion, euthanasia, capital punishment, cloning 

 

Holidays and superstitions 

Public holidays, religious holidays and festivals, British and American holidays, superstitions 

 

The future 

Hopes, fears, wishes 

 

Role play, debate, revision 

 

Angol beszédgyakorlat –nyelvi előkészítővel induló 

Channel Upper-Intermediate 

 

TOPICS GRAMMAR 

 Adventures,  Modal Verbs 

 Crime and Punishment, Modal Verbs 

 Natural Wonders,  Verbal Phrase 

 Festivals and Celebrations,  Passive Voice 

 Food,  Question Types 

 Animals,  Reported Speech 

 

Angol célnyelvi civilizáció 

 Victorian Britain 

 The First World War 

 The Cold War 

 The Troubles 

 The Falklands War 

 The American War of Independence 

 The Civil War 
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 Victorian Fiction 

 Contemporary film sin the UK, US 

 


