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ALAPVIZSGA-SZABÁLYZAT 

1. /Az alapvizsga-szabályzat hatálya 
 

E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni: 
- a nyolcosztályos gimnázium 6. évfolyamán tanulókra, 
- a nyolcosztályos gimnáziumba átlépni kívánó, általános iskola hatodik osztályát végző 

tanulókra. Utóbbiak a nyolcosztályos gimnázium 5-6. évfolyamára előírt valamennyi tantárgyból, az 
alapvizsga követelményeivel kombinált különbözeti vizsga sikeres letételével léphetnek a hetedik 
évfolyamba. 

 

2. / Az alapvizsga jellege, célja 
 

- A nyolcosztályos gimnáziumi alapvizsga jellege diagnosztizáló és stresszmentes vizsgarutint 
kialakító pedagógiai eljárás. Ennek megfelelően nem tűzheti céljául a tanévvesztést, ezért a 
minősítés 2X-es szorzóval beleszámít az év végi érdemjegybe. 

- Az alapvizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló milyen szinten rendelkezik azokkal 
az alapvető műveltségi elemekkel és készségekkel, amelyeket az iskolatípus szakmai és 
pedagógiai programterve az alapozó időszak végére célul tűzött. 

 

3. / Az alapvizsga tárgykörei és formái 
 

Az alapvizsga három kötelező, részben komplex jellegű tantárgyat foglal magába, amelyek írásbeli, 
szóbeli és gyakorlati részből állnak. 

 
a/ Anyanyelvi kommunikáció 
- írásbeli, szóbeli 
b/ Matematika 
- írásbeli vizsga 
c/ Idegen nyelvi kommunikáció 
- írásbeli és szóbeli vizsga 

 

4. /Az alapvizsga időpontja 
 

- Az alapvizsgák írásbeli részét a tanév szorgalmi időszakának utolsó előtti hetéig - 
órarendi keretek között, a szóbeli részét a szorgalmi időszak utolsó hetéig, az osztályozó 
értekezletet megelőző időpontban-órarendi kereten kívül kell megszervezni. 

 
- A vizsgák napjait az érdekelt pedagógusok véleményének meghallgatása után az 

intézményvezető jelöli ki. 
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5. /Az alapvizsga bizottság 
 

- A tanulók bizottság előtt tesznek szóbeli vizsgát. 
- A vizsgabizottság minimálisan 3 főből áll. 
- A vizsgabizottság elnökét az oktatási formában tanító pedagógusok közül az 

intézményvezető bízza meg. (osztályfőnök) 
- A vizsgabizottság összetételében törekedni kell arra, hogy tagjai és elnöke lehetőleg a 

vizsgatárgy szerinti képesítéssel rendelkezzenek. 
- A vizsgabizottság munkájában az intézményvezető vagy megbízottja és az osztályfőnök 

- ha nem vizsgáztató tanár - tanácskozási joggal részt vehet. 
 

6. / Az alapvizsga elnökének feladatköre 
 

- Az intézményvezetői megbízást (szóbeli) követően szervezi az írásbeli és vezeti a 
szóbeli vizsgákat. 

- Kontrollálja az írásbeli dolgozatokat, majd a vizsgák végeztével a szaktanári 
javaslat alapján véglegesíti a minősítéseket. 

- Gondoskodik a szóbeli vizsga nyugodt, szabályos menetéről és annak 
tárgyilagosságáról. 

- A vizsga befejeztével aláírja az alapvizsga minősítési lapot, szükség esetén rövid 
észrevételt készít a vizsgával kapcsolatban. 

 

7. /A vizsgáztató tanár feladatköre 
 

- Megfelelő konzultáció után összeállítja az írásbeli és szóbeli (gyakorlati) feladatokat 
úgy, hogy vizsgatárgyanként a szóbeli vizsgán minimálisan l5, optimálisan 20 tétel 
álljon rendelkezésre. 

- Elvégzi az írásbeli dolgozatok javítását, majd a szóbeli (gyakorlati) teljesítményt is 
figyelembe véve javaslatot tesz a minősítésekre. (Bizottsági eltérés esetén a többségi 
vélemény mérvadó). 

- A vizsga befejeztével aláírja az alapvizsga minősítési lapot. 
 

8. /A vizsgabizottság harmadik tagja 
 

Közreműködik az alapvizsga szóbeli (gyakorlati) részének lebonyolításában. Feladatait az 
elnöki és kérdező tanári konzultáció alapján, munkamegosztás szerint látja el. 

 

9. / Az osztályfőnök feladatköre 
 

- Amennyiben a vizsgabizottság tagja (elnöke, kérdező tanára, vagy harmadik 
személye) annak megfelelően az előző pontokban leírtak szerint jár el. 

 
- Amennyiben a vizsgabizottságnak nem tagja, tanácskozási joggal vehet részt a bizottság 

munkájában. 
- Az alapvizsgával összefüggésben feladatkörébe tartozik: 

- a szülők és tanulók tájékoztatása / közreműködés a zökkenőmentes vizsga 
előkészítésében és lebonyolításában 
- az alapvizsga minősítéseinek a bizonyítványba történő bejegyzése. 
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10. /Alapvizsga-követelmények és minősítés 
 

(l) Magyar nyelv és irodalom 
a/ Írásbeli vizsga 

- Nyelvi feladatlap (45 perc) 
(az 5-6. osztályban tanult ismeretek felmérése: 
szófaji, mondattani, jelentéstani, alaktani ismeretek, helyesírás) 
Pontozás: 100 pont 

                                                         0-34 % 1 
                                                      35- 49 % 2 

                                                                50- 64 % 3 
                                                    65- 79% 4 
                                                    80-100 %  5 

                                         -Irodalom (90 perces) (tartalmi jegy + nyelvi minőség) 
beleképzeléses fogalmazás az elemzett irodalmi művekből, terjedelme 
1 – 1,5 oldal. 

 
b/ Szóbeli vizsga 

Egy irodalom tétel, mely három részből áll: 
- irodalomelméleti ismeretek (pl. metafora, mítosz, ütemhangsúlyos 

verselés, stb.) 
- memoriter 
- kérdések a tanult művek köréből 

(szövegszerű válaszadással) 
A szóbeli vizsga értékelése a tanítási órákon megszokott módon, 
érdemjegyekkel történik. 
 
Matematika 

 

a/ Írásbeli vizsga (60-75 perc órarendi órakeretben, szünet nélkül) 
Feladatok: -  Egyszerű és összetett számítási feladatok az egész és racionális 

számok körében. 
- Egyenletek – egyenlőtlenségek megoldása 
- Egyszerű algebrai számítások 
- Arány és % 
- Elemi geometriai szerkesztés és számítások (szög, terület) 
- Grafikon készítés és elemzés 
- Szöveges és logikai feladatok 
- Oszthatósági feladatok 

 
                    Segédeszköz: körző, vonalzó, szögmérő használható, melyekről a tanuló gondoskodik.          
 
                     Pontozás: 100 pont 

0 - 34 % 1 
35 - 49 % 2 
50 - 64 % 3 
65 - 79 % 4 
80 - 100 % 5 

 
 

Az írásbeli vizsgán számológép nem használható! 
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(3) Idegennyelvi kommunikáció 
 

a/ Írásbeli vizsga (60 perc órarendi órakeretben - közbeiktatott szünettel, vagy két külön 
alkalommal: 100 pont) 

- nyelvhelyesség 
- irányított fogalmazás 
- olvasott szövegértés 
- hallott szövegértés 

b/ Szóbeli vizsga (50 pont) 

Szóbeli vizsga előtt max.15 perc felkészülési idő áll a tanulók rendelkezésére. Két feladatot 

oldanak meg a vizsgázók: 1. feladat:- társalgás adott témáról kérdések alapján, 

2. feladat:- képleírás egy másik témában 
 

A szóbeli vizsga időtartama maximum 10 perc. 
 

0 - 34 % 1 
35 - 49 %  2 

    50 -64 % 3 
  65 -79 %  4 

   80 -100 % 5 
 

11/.Elhelyezés az írásbeli vizsgán 
 

- Egy vizsgateremben egy időben annyi tanuló vizsgázhat, ahány asztal van. (egy tanuló - 
egy asztal) 

- Az ülésrendet az írásbelin felügyelő tanár úgy készítse elő, hogy a vizsgázók egymást ne 
zavarhassák. 

 

12. /Az írásbeli vizsgatételek kihirdetése 
 

Valamennyi írásbeli tárgyból, tanulónként, feladatlapon és mellékletként kapják meg a 
vizsgázók a megoldandó kérdéseket, példákat. 

 

l3/. Az írásbeli vizsga rendje 
- A feladatok megoldása részben a feladatlapon, részben az iskola bélyegzőjével ellátott 

papíron történhet. 
- A vizsgázók a feladatlapra és a dolgozatpapírokra nevüket, a dolgozatíratás keltét 

felírják. 
- Az írásbeli vizsga alatt - indokolt esetben - rövid időre, csak egy vizsgázó hagyhatja el 

a vizsgatermet. 
- Az írásbeli vizsga befejeztével a felügyelő tanár a dolgozatokat összeszedi, majd az 

illetékes szaktanárnak átadja. 
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l4./ Az írásbeli dolgozatok javítása 
 

- A dolgozatokat a szaktanár a szóbeli vizsga megkezdéséig kijavítja és értékeli. 
- A kijavított írásbeli munkát a szóbeli vizsga után a tanulók megtekinthetik. 

 

l5./ A szóbeli vizsga rendje 
- A szóbeli vizsga folyamán legalább két vizsgabizottsági tag jelenléte szükséges. Ennek 

hiányában a szóbeli vizsgát szüneteltetni kell. 
- A vizsgázók 3-6 fős csoportokban folyamatosan vizsgáztathatók. 
- Egy-egy tantárgyi felelet időtartama 15 percnél hosszabb nem lehet. 
- A szóbeli vizsgához szükséges eszközökről a szaktanár gondoskodik. 
- A szóbeli tételeket a vizsgázók húzzák. 
- Ugyanaz a tétel egy másik csoportban újra húzható. 
- A vizsgázók beosztására az osztályfőnök a szaktanárral történt konzultáció után 

javaslatot tehet. 
 
 

l6./A szóbeli vizsga meghallgatása 
 

A szóbeli vizsga nem nyilvános, de azon jelen lehetnek a nevelőtestület nem vizsgáztató 
tanárai. 

 

l7./ A vizsgaeredmények elbírálása 
 

- A vizsgázók teljesítményeit a vizsgaszabályzat 10. pontja alapján a minősítések 
valamelyikével - tantárgyanként - a vizsgabizottság bírálja el. 

- A minősítéseket az osztályfőnök a tanuló bizonyítványába és a törzskönyvbe 
bejegyzi. 

 
 

l8./ A vizsgaeredmények kihirdetése 
 

A szóbeli vizsgákat követően a vizsgabizottság elnöke kihirdeti a tantárgyi eredményeket. 
Az eredményhirdetés nyilvános. 

 

19. / Az alapvizsga iratainak megőrzése 
 

Az alapvizsga írásbeli dolgozatai egy év eltelte után selejtezhetők. 
20. /Vizsgadíjak 

 

Az alapvizsgán vizsgáztató tanároknak (írásbeli és/vagy szóbeli gyakorlati vizsgák), 
továbbá a bizottság elnökének külön díjazás nem jár. 
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KÖZTESVIZSGA-SZABÁLYZAT 
 

l. /A köztesvizsga-szabályzat hatálya 
 

E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a nyolcosztályos gimnázium 8. évfolyamán 
tanulókra. 

 

2. /A köztes vizsga célja 
 

Annak megállapítása, hogy a tanuló milyen szinten rendelkezik azokkal az alapvető műveltségi 
elemekkel és készségekkel, amelyeket az iskolatípus szakmai és pedagógiai programterve a 8. 
évfolyam végére célul tűzött. 

 

3. /A köztes vizsga tárgykörei és formái 
 

A vizsga négy kötelező komplex jellegű tantárgyat foglal magába, amelyek írásbeli és szóbeli 
részből állnak. 

 
a/ Magyar nyelv és irodalomból 

- írásbeli vizsga 
 

b/ Matematika 
- írásbeli vizsga 

 
c/ Idegen nyelv 

- írásbeli és szóbeli vizsga 
 

d/ Történelem 
- szóbeli vizsga 

 

4. /A köztes vizsga időpontja 
 

- A vizsgák írásbeli részét órarendi keretek között, a szóbeli részét a szorgalmi 
időszakban, az osztályozó értekezletet megelőzően- órarendi kereten kívül kell 
megszervezni. 

- A vizsgák napjait az érdekelt pedagógusok véleményének meghallgatása után az 
igazgató jelöli ki. 
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5. /A köztes vizsga bizottság 
 

- A tanulók bizottság előtt tesznek szóbeli vizsgát. 
- A vizsgabizottság minimálisan 3 főből áll. 
- A vizsgabizottság elnökét az oktatási formában tanító pedagógusok közül az 

intézményvezető bízza meg. 
- A vizsgabizottság összetételében törekedni kell arra, hogy tagjai és elnöke lehetőleg a 

vizsgatárgy szerinti képesítéssel rendelkezzenek. 
- A vizsgabizottság munkájában az intézményvezető vagy megbízottja és az osztályfőnök 

- ha nem vizsgáztató tanár - tanácskozási joggal részt vehet. 
 

6. / A köztes vizsga elnökének feladatköre 
 

- Az intézményvezetői megbízást (szóbeli) követően szervezi az írásbeli és vezeti a 
szóbeli vizsgákat. 

- Kontrollálja az írásbeli dolgozatokat, majd a vizsgák végeztével a szaktanári javaslat 
alapján véglegesíti a minősítéseket. 

- Gondoskodik a szóbeli vizsga nyugodt, szabályos menetéről és annak 
tárgyilagosságáról. 

- A vizsga befejeztével aláírja a köztes vizsgaminősítési lapot, szükség esetén rövid 
észrevételt készít a vizsgával kapcsolatban. 

 

7. /A vizsgáztató tanár feladatköre 
 

- Megfelelő konzultáció után összeállítja az írásbeli és szóbeli (gyakorlati) feladatokat, 
vizsgatárgyanként a szóbeli vizsgára tételsort állít elő. 

- Elvégzi az írásbeli dolgozatok javítását, majd a szóbeli (gyakorlati) teljesítményt is 
figyelembe véve javaslatot tesz a minősítésekre. (Bizottsági eltérés esetén a többségi 
vélemény mérvadó). 

- A vizsga befejeztével aláírja a köztesvizsga minősítési lapot. 
 

8. /A vizsgabizottság harmadik tagja 
 

Közreműködik a köztes vizsga szóbeli (gyakorlati) részének lebonyolításában. Feladatait 
az elnöki és kérdező tanári konzultáció alapján, munkamegosztás szerint látja el. 

 

9. /Az osztályfőnök feladatköre 
 

Amennyiben a vizsgabizottság tagja (elnöke, kérdező tanára, vagy harmadik személye) 
annak megfelelően az előző pontok szerint jár el. 
A köztes vizsgával összefüggésben feladatkörébe tartozik 

- a szülők és tanulók tájékoztatása (közreműködés a zökkenőmentes vizsga 
előkészítésében és lebonyolításában). 
- a köztes vizsga minősítéseinek a bizonyítványba és a törzskönyvbe történő bejegyzése. 

 

10. /A köztes vizsga követelményei 
 

Magyar nyelv- és irodalomból 
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a/ Írásbeli vizsga 
- Nyelvi feladatlap (45 perc) 

(az 5-8. osztályban tanult ismeretek felmérése: a leíró nyelvtan 
köréből 

- Irodalom (45 perces) 
(feladatlap az eddig tanult irodalomelméleti, verstani fogalmakból, 
irodalomtörténeti korszakok, stílusirányzatok) 

- szövegértés (időtartama 45 perc) 
 

        Értékelés 
 

Mindhárom feladatlap esetében: 
 

0 - 34 % 1 
35 - 49 % 2 
50 – 64 %   3 
65 - 79 % 4 
80 - 100 % 5 

 
Történelem 

 

a/ A szóbeli vizsga anyaga: 
- A magyar történelem fontosabb témakörei, a II. világháborúval bezárólag. 

 
b/ A vizsga menete 

- A diákok az előre kihirdetett, ismert tételekből húznak egyet. 
(15-20 tétel) 

- A téma kifejtésére írásban (vázlat készítésével) felkészülhetnek, 
térképet és forrásokat használhatnak. 

 
c/ A feleletek értékelése 

- A tanítási órákon megszokott módon, érdemjegyekkel történik. 
 
 

 Matematika 
 

a/ Írásbeli vizsga (75-90 perc órarendi órakeretben, szünet nélkül) 
 

Feladatok: 
- Hatványozás, gyökvonás műveletei 
- Számítási műveletek a valós számításban 
- Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszer 
- Függvény ábrázolása és jellemzése 
- Geometriai szerkesztés és számítás 
- Szöveges feladatok, logikai feladatok 
- Arány és %, statisztika 

 
                         Segédeszközök: körző, vonalzó, szögmérő és számológép használható, melyekről a  
tanuló gondoskodik. A vizsgán csak nem radírozható toll használható! 
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                       Pontozás: 

0 - 34 % 1 
35 - 49 % 2 
50 – 64 %   3 
65 - 79 % 4 
80 - 100 % 5 

 
 

 Idegen nyelvi kommunikáció 
 

a/ Írásbeli vizsga (60 perc órarendi órakeretben / 100 pont) 
 

- nyelvhelyesség 
- irányított fogalmazás 
- olvasott szövegértés 
- hallott szövegértés 

 
 

b/ Szóbeli vizsga (50 pont) 
 

Szóbeli vizsga felkészülési idő nélkül zajlik, ráhangoló beszélgetés után három feladatot 

oldanak meg a vizsgázók: 1. feladat:- társalgás adott témáról kérdések alapján, 

2. feladat:- önálló témakifejtés képi stimuláció segítségével, 

3. feladat:- szituáció. 
 

Értékelés: 
0 - 34% 1 
35 - 49 % 2 
50 - 64 % 3 
65 - 79 % 4 
80 - 100 % 5 

 

11. /Elhelyezés az írásbeli vizsgán 
 

Az ülésrendet a szaktanár úgy készítse elő, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák. 
 

12. / Az írásbeli vizsgatételek kihirdetése 
 

Valamennyi írásbeli tárgyból, tanulónként, feladatlapon és mellékletként kapják meg a 
vizsgázók a megoldandó kérdéseket, példákat. 

 

13. /Az írásbeli vizsga rendje 
 

- A feladatok megoldása részben a feladatlapon, részben az iskola bélyegzőjével ellátott 
papíron történhet. 

- A vizsgázók a feladatlapra és a dolgozatpapírokra nevüket, a dolgozatíratás keltét  
 
felírják. 
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- Az írásbeli vizsga alatt - indokolt esetben - rövid időre, csak egy vizsgázó hagyhatja el 
a vizsgatermet. 

l4. /Az írásbeli dolgozatok javítása 
 

A dolgozatokat a szaktanár a szóbeli vizsga megkezdéséig kijavítja és értékeli. 
A kijavított írásbeli munkát a tanulók a szóbeli vizsgán megtekinthetik. 

 

15. /A szóbeli vizsga rendje 
 

- A szóbeli vizsga folyamán legalább két vizsgabizottsági tag jelenléte szükséges. Ennek 
hiányában a szóbeli vizsgát szüneteltetni kell. 

- A vizsgázók 3-6 fős csoportokban folyamatosan vizsgáztathatók. 
- Egy-egy tantárgyi felelet időtartama l5 percnél hosszabb nem lehet. 
- A szóbeli vizsgához szükséges eszközökről a szaktanár gondoskodik. 
- A szóbeli tételeket a vizsgázók húzzák. 
- Ugyanaz a tétel egy másik csoportban újra húzható. 
- A vizsgázók beosztására az osztályfőnök a szaktanárral történt konzultáció után 

javaslatot tehet. 
 
 

16. /A szóbeli vizsga meghallgatása 
 

A szóbeli vizsga nem nyilvános, de azon jelen lehetnek a nevelőtestület nem vizsgáztató 
tanárai. 

 

17. /A vizsgaeredmények elbírálása 
 

- A vizsgázók teljesítményeit - tantárgyanként - a vizsgabizottság bírálja el a 
szaktanárok javaslata alapján. 

- A minősítés 2X-es szorzóval számít bele az év végi érdemjegybe, amennyiben 
emiatt a tanuló év végén az adott tantárgyból elégtelent kap, javító vizsgát kell 
tennie. 

- A minősítéseket az osztályfőnök a tanuló bizonyítványába bejegyzi. 

 
18. /A vizsgaeredmények kihirdetése 

 

A szóbeli vizsgákat követően a vizsgabizottság elnöke kihirdeti a tantárgyi eredményeket. 
Az eredményhirdetés nyilvános. 

 

l9. /A köztes vizsga iratainak megőrzése 
 

A köztes vizsga írásbeli dolgozatai egy év eltelte után selejtezhetők. 
 

20. /Vizsgadíjak 
 

A köztes vizsgán vizsgáztató tanároknak (írásbeli és/vagy szóbeli gyakorlati vizsgák), 
továbbá a bizottság elnökének külön díjazás nem jár. 

 
21. / Vizsga alóli mentesség 
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Mentességet kap a vizsga alól, aki már rendelkezik B2-es szintű szóbeli, írásbeli illetve 
komplex nyelvvizsgával. 

 
 
 

(KIS)ÉRETTSÉGI VIZSGASZABÁLYZAT 

 
l./ E szabályzatot kell alkalmazni 

 
A nyolcosztályos gimnázium 10. évfolyamán tanulókra. 

 
2. / A( kis)érettségi vizsga tárgykörei és formái 

 
A (kis)érettségin kötelező tantárgyak: 

- 1 idegen nyelv 

- 1 reáltantárgy: földrajz, kémia, biológia vagy fizika 

- irodalom szóbeli 
 

3. / Jelentkezés (kis)érettségire 
 

- A tanulónak külön írásban nem kell jelentkeznie (kis)érettségire. 

- Ha valamelyik vizsgatárgyból elégtelen az év végi osztályzata a tanulónak, 

értelemszerűen csak az eredményes javítóvizsga után, augusztus végén teheti le 

az adott tárgyból a (kis)érettségi vizsgát. (esetleg a tantárgyi vizsga jegye lehetne 

a (kis)érettségi jegye is.) 

4. / A (kis)érettségi vizsga ideje 
 

- Az írásbeli vizsgát a tanév utolsó előtti hetében, a munkaterv előírásainak megfelelően 

kell megtartani. 

- Az írásbeli vizsga időtartama 90 perc 

-  A dolgozatokat a szaktanár a szóbeli vizsga megkezdéséig kijavítja és értékeli, az 

érdemjegyekről a tanulók a vizsga eredményhirdetésekor értesülnek. 

- A szóbeli vizsga időpontját az intézményvezető jelöli ki az éves munkatervben. 
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5. / A szóbeli vizsga tételei 
 

- A szaktanár egy-egy vizsgatárgyból a munkaközösség által összeállított témakörökből 

tételsort állít össze. 

- A tételek a vizsga napján visszatehetőek. 

- A tételhez tartozó kérdéseket és feladatokat a vizsgázók előre nem ismerhetik. 

- A szóbeli vizsga témaköreit a tanulókkal tanév elején ismertetjük. 
 
 

6. / A szóbeli vizsga rendje 
 

- Szóbeli vizsgát a tanulók vizsgabizottság előtt tesznek. 

- A vizsgabizottság legalább 2 főből kell, hogy álljon (osztályfőnök és a szaktanár) 

- A vizsgázók folytatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáztathatók. 

- A vizsgabizottság elnökének az intézményvezető az osztályfőnököt bízza meg (kivétel, 

ha ő a kérdező tanár). 

 

7. / A vizsgaeredmények elbírálása 
 

- A vizsgázók minősítése a jeles, jó, közepes, elégséges és elégtelen osztályzatokkal történik. 

- A jeles és az elégséges osztályzatok követelményeit a szaktárgyi követelmények 

tartalmazzák. 

- A vizsgázók végső minősítéséről a szaktanár javaslata alapján a vizsgabizottság dönt. 

- A minősítés 2X-es szorzóval számít bele az év végi érdemjegybe. A minősítéseket az 

osztályfőnök a tanuló bizonyítványába bejegyzi. 

- A szóbeli vizsgát irodalomból értékeljük tartalom és előadásmód szempontjából. 

Tartalom legyen:35 pont, előadás 15 pont. Összesen:50 pont. 

- Értékelés: 0 - 34 % 1 

       35 - 49 % 2 

       50 - 64 % 3 

       65 - 79 % 4 

       80 - 100 % 5 
 

8. / A vizsga eredményének kihirdetése 
- A vizsga befejezése után az eredményt az osztályfőnök, osztálykeretben hirdeti ki, az 

írásbeli dolgozatokat is ekkor tekinthetik meg a tanulók. 

- A vizsgabizottság tagjait titoktartás kötelezi. 
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9. / A szóbeli vizsga meghallgatása 
A szóbeli vizsga nem nyilvános, de azon jelen lehetnek a nevelőtestület nem vizsgáztató 

tanárai is az intézményvezető engedélyével. 

 
 

10. /A (kis)érettségi vizsga iratai 
- A (kis)érettségi vizsga eredményét a bizonyítványba és a törzslapra be kell vezetni. 

- A vizsga dolgozatai egy év múlva selejtezhetők. 

- A vizsga eredményéről az osztályfőnök osztályozó ívet készít, melyet az 

intézményvezető aláírásával hitelesít. 

 

11. / Vizsgáztatási díjak 
 

- A vizsgabizottság tagjait (a vizsgáztatás munkaidőben történik) vizsgáztatási díj nem illeti 

meg. 

Irodalomvizsga: 

Szóbeli részből áll. 

A 9. és 10. évfolyam anyagát öleli fel. Az alábbi témakörökkel: 

-Az antikvitás irodalma: a görög dráma 

-A Biblia 

-A középkor irodalma Dante, Villon, 

- A magyar reneszánsz irodalma: Balassi Bálint 

-Az angol reneszánsz 

-A magyar barokk: Zrínyi Miklós 

-A francia klasszicista dráma 

-Az európai felvilágosodás irodalma 

-A 18.század magyar irodalma: Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

-Az európai romantika: Puskin, Victor Hugo, Gogol 

-Romantika és realizmus: Stendhal 

-A reformkor és a magyar romantika irodalma: Katona József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty 

Mihály, Petőfi Sándor, Jókai Mór 

 
A szóbeli vizsgaértékelése: 

 
-A diákok az előre kihirdetett, ismert tételekből húznak egyet.(15-20 tétel)  

-A téma kifejtésére írásban (vázlat készítésével) felkészülhetnek, szöveggyűjteményt használhatnak. 

- A felelet értékelése a tanítási órákon megszokott módon, érdemjeggyel történik. 
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13. / A kémia vizsga tantárgyi követelményei: 
 
 

Tantárgy: kémia 

Évfolyam: 10. évfolyam nyolcosztályos gimnáziumi képzés 

Felkészítés módja: szakköri formában,/ tanórai keretben 

Felkészítés időkerete: 1óra/hét (szakkör)/ tanórai keretek között 

Jelentkezés módja: a 9. évfolyam végén saját döntés alapján a földrajz, kémia, biológia és 

fizika tantárgyak közül egyet választ a vizsgázó 

 
Célja: A (kis)érettségi vizsga célja elsősorban a 9. és 10 évfolyam 

követelményeiből történő összegző felkészülés. A vizsga és a rá történő 

felkészülés elősegíti a 11. évfolyamon induló emelt, illetve középszintű 

érettségire történő felkészítést szolgáló fakultációs órákra történő 

eredményes belépést. Formájában és összetevőiben a középszintű 

érettségi vizsga megismerését és kipróbálását teszi lehetővé. 

A tanulók a felkészítés során átismétlik az eddigi tanulmányaik során 

megismert kémiai fogalmakat, törvényeket, összefüggéseket, ezek 

gyakorlati szerepét. Számolási és elemzési készségük fejlődik. 

Ismereteket szereznek a kémia kultúrtörténetéből. 

 
Elvárt kompetenciák: 

 
 

A vizsgán a vizsgázótól elvárt kompetenciák alapjában megegyeznek a középszintű érettségi 

vizsgázóktól elvárható ismeretekkel, természetesen az életkoruknak megfelelő szinten. 

 
Elvárt kompetenciák: 

• induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre) 

• deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből az egyedi esetre) 
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• analógiás gondolkodás (egy már ismert helyzet vagy jelenség és az adott új, ismeretlen helyzet 

közötti hasonlóság felismerése) 

• sorképzés (relációk kezelése) 

• osztályozás (jellemzők alapján hierarchikus csoportokba sorolás) 

• kombinatív képesség (megadott elemekből, adott feltételek mellett kombinációk létrehozása 

és vizsgálata) 

• korrelatív gondolkodás (valószínűségi összefüggések vizsgálata, kockázatbecslés, 

rizikófaktorok ismerete) 

• arányossági gondolkodás (két mennyiség együttes változásának vizsgálata) 

• az adatok felhasználása bizonyítéknak, érvnek 

• kritikai gondolkodás (bizonyítékok, érvek, ellenérvek alapján értékelés és a döntések 

megalapozása, magyarázatok megalkotása) 

• változók vizsgálata (függő és független változók felismerése, elkülönítése, a változók közötti 

kapcsolatok szisztematikus vizsgálata, kontrollja) 

• integrált gondolkodás (az egyik szaktudomány tartalmi elemeinek átvitele és alkalmazása egy 

másik szaktudomány területén) 

• modellekben való gondolkodás, modellek értelmezése, az analógiák azonosítása 

• problémafelismerési és problémamegoldó képesség (a célhoz vezető nem ismert megoldási 

út megtalálása valós, életszerű helyzetekben) 

• konvergens gondolkodás 

• divergens gondolkodás 

• a követelményekben szereplő fogalmak definiálásának képessége, a szaknyelv használata 

• lényegkiemelés (a vizsgálat szempontjából fontos jellemzők felismerése, megfigyelése, 

rögzítése) 

• struktúrák és funkciók összekapcsolása (következtetés mintázatból annak szerepére) 

• etikai érzékenység (döntések lehetséges következményeinek mérlegelése) 
 

A vizsgázók legyenek képesek a természettudományi megismeréssel kapcsolatos ismereteket 

összetett élethelyzetekben alkalmazni. Ezzel kapcsolatos elvárások: 

• alapvető matematikai ismeretek alkalmazása 

• egyszerű kémiai számítási feladatok megoldása 

• megfigyelések, összehasonlítások 
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• egyszerű kísérletek, mérések tervezése, végrehajtása és eredményeik értelmezése (a kísérlet 

jellemzőinek ismerete, független és függő változók azonosítása, kísérleti paraméterek 

változtatása, kontrollok szerepe) 

• adatok, ábrák kiegészítése, adatsorok, ábrák (köztük diagramok, grafikonok) elemzése, 

felhasználása 

• mérések tulajdonságainak ismerete (empirikus, kísérleti, hitelesíthető, reprodukálható) 

• hipotézisek, elméletek, modellek, törvények megfogalmazása, vizsgálata; téves információk 

azonosítása 

• a természettudományos érvelés alapelvei (feltevés megfogalmazása, információk forrásainak 

jelölése, megbízhatóságuk értékelése, érvek és ellenérvek felsorakoztatása, bizonyítékok 

elemzése, következtetés levonása) 

• az ismeretek összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a mindennapi életet 

befolyásoló kémiai természetű jelenségek értelmezése 

• az aktuálisan felmerülő, kémiai ismereteket is igénylő problémák (környezetvédelem, 

energiagazdálkodás, szenvedélybetegségek, táplálkozás, vegyipari technológiák stb.) 

lényegének megértése, egyszerűbb logikai összefüggések értelmezése 

• az SI mértékrendszer és a kémiai jelölésrendszer szakszerű használata 

• szakszerű írásbeli és szóbeli szövegalkotás, szövegértelmezés 
 

Az emelt szintű kémia érettségin ezen túlmenően az alábbi kompetenciák megléte szükséges: 

• az ismeretanyag belső összefüggései és az egyes témakörök közötti kapcsolatok felismerése 

• a kémia tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása 

• több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett kémiai számítási 

és elméleti feladatok, problémák megoldása 

 
Formája: írásbeli 

 

Időtartama: 90 perc 
 

Felhasználható eszközök: periódusos rendszer, melyről az iskola/szaktanár gondoskodik. 
Számológép és vonalzó, melyről a tanuló gondoskodik. A vizsgán csak nem radírozható toll 
használható! 

 
Értékelés: 

A középszintű érettségi vizsga értékelési rendje szerint 
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0 – 24% - elégtelen (1) 

25 – 39% - elégséges (2) 

40 – 59% - közepes (3) 

60 – 79% - jó (4) 

80 – 100% - jeles (5) 
 
 

Időszaka: a tanév végi vizsgákra előírt időszak, május-június 
 
 

A VIZSGA TÉMAKÖREI 

Atomszerkezet: 

atom, atommag, elektronhéjak; elemi részecskék, proton, neutron, elektron 

rendszám, tömegszám, izotópok; egyszerű számítások 

anyagmennyiség és anyagmennyiséggel kapcsolatos számítások 

periódusos rendszer és alkalmazása 

relatív és moláris atomtömeg 

elektronszerkezet, elektronhéjak kiépülése, vegyértékelektronok, nemesgáz- 

elektronszerkezet 

elektronegativitás 

Kémiai kötések: 

egyszerű ionok kialakulása, összetett ionok 

ionkötés, ionrács, ionrácsos anyagok tulajdonságai 

ionvegyületek képletének szerkesztése 

fémes kötés, fémrács, delokalizált elektron, fémek tulajdonságai 

kovalens kötés kialakulása, kötés polaritása, kötési energia, kötésszög 

atomrács, atomrácsos anyagok tulajdonságai 

molekula, kötő- és nemkötő elektronpárok, összegképlet, szerkezeti képlet 

molekulák alakja, kötés és molekula polaritása 

másodrendű kötések fajtái, hidrogénkötés szerepe az élő szervezetben 

molekularács, molekularácsos anyagok tulajdonságai 

 
Anyagi rendszerek: 

elem, vegyület, keverék, komponens 

halmazállapotok és változásaik 

endoterm és exoterm változások 

Avogadro törvénye, számításos feladatok, moláris térfogat 
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oldhatóság, telített és telítetlen oldat, oldáshő 

oldatok összetétele, tömeg- és térfogatszázalék, anyagmennyiség-koncentráció 

számításos feladatok oldatokra vonatkozó összefüggések alkalmazásával 

kristályos és amorf anyag 

 
Kémiai reakciók: 

aktiválási energia 

kémiai egyenlet felírása, rendezése 

egyszerű sztöchiometria számítások 

képződéshő, reakcióhő, Hess tétele, energiamegmaradás törvénye 

reakciósebesség és befolyásolása 

kémiai egyensúly és külső hatás következményei 

Le Châtelier-Braun-elv 

Brönsted féle sav és bázis, sav-bázis párok, lúgok, savmaradék-ionok 

pH és kiszámítása 

közömbösítés, semlegesítés, sók hidrolízise 

oxidáció és redukció, oxidációs szám 

redoxiegyenletek rendezése, számításos feladatok 
 
 

Szervetlen kémia: 

elemek és vegyületeik jellemzése: szerkezet, fizikai, kémiai tulajdonságok, reakciók, 

előállítás, felhasználás 

hidrogén, 

nemesgázok 

halogének, nátrium-klorid, hidrogén-klorid 

oxigén, víz, 

kén, kén oxidjai, kénsav és sói 

nitrogén, ammónia, nitrogén oxidjai, salétromsav és sói 

foszfor, foszforsav és sói 

szén és allotróp módosulatai, szén oxidjai, szénsav és sói 

alkálifémek, alkáliföldfémek 

alumínium, vas és vegyületeik 
 
 

Szerves kémia: 

funkciós csoport, konstitúció, izoméria 
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szerves vegyületek elnevezései, jellemző funkciós csoportjaik, fizikai jellemzői, reakciók, 

előállítás, felhasználás 

alkánok, metán, homológ sor, konformáció, égés, szubsztitúció, hőbontás 

alkének, etén, égés, addíció, polimerizáció, PE és PP 

acetilén, égés, addíció 

benzol, szerkezete, szubsztitúció, égés 

toluol, sztirol 

alkoholok, metanol, etanol, glikol, glicerin 

fenol 

éterek, dietil-éter 

aldehidek, formaldehid, acetaldehid 

ketonok, aceton 

karbonsavak, hangyasav, ecetsav, palmitin-, sztearin- és olajsav 

észterek 

monoszacharidok, diszacharidok, poliszacharidok, 

aminok, amidok 

aminosavak, α-aminosavak 

peptidek, fehérjék 

 
 

14. / A biológia vizsga tantárgyi követelményei: 
 

Tantárgy: biológia 

Évfolyam: 10. évfolyam nyolcosztályos gimnáziumi képzés 

Felkészítés módja: szakköri formában,/ tanórai keretben 

Felkészítés időkerete: 1óra/hét (szakkör)/ tanórai keretek között 

Jelentkezés módja: a 9. évfolyam végén saját döntés alapján a földrajz, kémia, biológia és 

fizika tantárgyak közül egyet választ a vizsgázó 

 
Célja: A (kis)érettségi vizsga célja elsősorban a 9. és 10 évfolyam 

követelményeiből történő összegző felkészülés. A vizsga és a rá történő 

felkészülés elősegíti a 11. évfolyamon induló emelt, illetve középszintű 

érettségire történő felkészítést szolgáló fakultációs órákra történő 

eredményes belépést. Formájában és összetevőiben a középszintű 

érettségi vizsga megismerését és kipróbálását teszi lehetővé. 
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Elvárt kompetenciák: 

A tanulók a felkészítés során átismétlik a két éves időszak alatt 

megismert biológiai fogalmakat, ok-okozati összefüggéseket, ezek 

gyakorlati szerepét. Ábraelemzési készségük, szóbeli kifejezőkészségük 

fejlődik, az egészséges életmód szemlélete erősödik. 

 

• induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre), 

• deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből az egyedi esetre), 

• analógiás gondolkodás (egy már ismert helyzet vagy jelenség és az új, ismeretlen helyzet 

közötti hasonlóság felismerése), 

• sorképzés (relációk kezelése), 

• osztályozás (jellemzők alapján hierarchikus csoportokba sorolás), 

• kombinatív képesség (megadott elemekből, adott feltételek mellett kombinációk létrehozása 

és vizsgálata), 

• kritikai gondolkodás (értékelés, döntések megalapozása, magyarázatok megalkotása 

bizonyítékok, érvek, ellenérvek alapján), 

• integrált gondolkodás (az egyik szaktudomány tartalmi elemeinek átvitele és alkalmazása egy 

másik szaktudomány területén), 

• modellekben való gondolkodás, modellek értelmezése, az analógiák azonosítása, 

• problémafelismerési és problémamegoldó képesség 

• a szaknyelv használata, a fogalmak definiálásának képessége (a követelményrendszer 

szerint), 

Tudja, ismerje, alkalmazza: a fogalom jelentésének ismerete, megnevezésének, felismerésének 

és értelemszerű használatának képessége. 

Tudja magyarázni, értse: a fogalom mögött álló oksági háttér ismerete. 

Értelmezze, elemezze: adott ábra, egy összetett helyzet, probléma vizsgálata az adott fogalmak 

segítségével. 

Fejtse ki: szóbeli kifejtés képessége. 
 
 

Formája: szóbeli 

A vizsgázó 20 tételből egy tételt húz, amelyben két altétel található. A 

tételek kidolgozására 30 perc áll a rendelkezésére. A vizsga során 

használható segédeszközökről – ábra és képanyag – az iskola 

(szaktanár) gondoskodik. 
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A) altétel 

fogalom magyarázat, szövetfelismerés 

A vizsgázó a tételben meghatározott fogalmat definiálja. A mellékelt 

ábra segítségével felismeri és jellemzi a tanult növényi vagy állati 

szövetet. 

B) altétel 

A vizsgázó a tételben meghatározott témában összefüggő feleletet alkot 

a mellékelt ábra- vagy képanyag segítségével. 

 
Értékelés: 

A) altétel tartalmi elem: 5+15 pont 

B) altétel tartalmi elem: 25 pont 

Szaknyelv, logikai felépítettség: 5 pont 

Összesen 50 pont 

 
A középszintű érettségi vizsga értékelési rendje szerint 

0 – 24% - elégtelen (1) 

25 – 39% - elégséges (2) 

40 – 59% - közepes (3) 

60 – 79% - jó (4) 

80 – 100% - jeles (5) 
 
A vizsgán em használható segédeszköz és csak nem radírozható toll használható! 

 
Időszaka: a tanév végi vizsgákra előírt időszak, június 

 
 

Témakörök 
 

1. Az élet eredete és szerveződése (az élet megjelenése a Földön, szerveződési szintek, 
vírusok, prokarióták, eukarióta egysejtűek, a soksejtű szerveződés formái: növények, 
állatok, gombák) 

2. Sejtek, szövetek, szervek (a sejt felépítése és működése, a növények szövetei, 
szerveinek felépítése, életműködéseik, az állatok szövetei, testfelépítésük, 
életműködéseik) 

3. Etológia (viselkedés az élővilágban, az öröklött és tanult magatartásformák, az állatok 
kommunikációja, önfenntartó viselkedésük, szaporodási viselkedésük) 

4. Életközösségek (egyed feletti szerveződési szintek, környezeti tényezők, populációk, 
társulások, az ökoszisztémák anyag- és energiaforgalma, a bioszféra és a 
környezetvédelem) 
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5. A Kárpát-medence természeti értékei (a Kárpát- medence élettelen környezeti tényezői, 
a Kárpát- medence élővilága, hazai fás és fátlan társulások, természetvédelem 
Magyarországon) 

6. Fenntarthatóság (globális gondolkozás, ökológiai lábnyom, globális környezetvédelmi 
problémák, energiaforrások, klímaváltozás, faj- és diverzitáspusztulás, növény- és 
állatvédelem) 

7. Genetika (az öröklődés alaptörvényei, egygénes öröklésmenetek, kétgénes 
öröklésmenetek, génkölcsönhatások, nemhez kötött öröklődés, kapcsolt öröklődés, 
mennyiségi jellegek öröklődése) 

8. Evolúció (az evolúció, populáció genetikai egyensúlya, rátermettség, szelekció, fajok 
kialakulása, adaptív és nem adaptív evolúció, az evolúció bizonyítékai, az ember 
evolúciója) 

9. Rendszerbiológia és evolúció (az ember és a természet, az evolúció mint a biológiai 
rendszerek változásának törvénye) 

10. Biokémiai ismeretek (biogén elemek, oxigéntartalmú szerves vegyületek, 
nitrogéntartalmú szerves vegyületek, lipidek, szénhidrátok, fehérjék, 
nukleinvegyületek, anyagcserefolyamatok, fotosztintézis, biológiai oxidáció, erjedés, az 
öröklődés molekuláris alapjai, fehérjék bioszintézise, a gének megváltozásai, a 
mutációk, genetikai változékonyság, géntechnológia, klónozás, GMO, az emberi 
genom) 

11. Az ember szervezete és működése (az emberi test, testalkat, testkép, fontosabb 
orvosdiagnosztikai eljárások, a kültakaró, a mozgás szervrendszere, táplálkozás, légzés, 
keringési rendszer, immunrendszer, kiválasztás, hormonális szabályozás, idegi 
szabályozás, érzékszervek, szaporodás, egyedfejlődés, a lelki egyensúly és a testi állapot 
összefüggése, elsősegélynyújtás) 

 
 

15./ A földrajz vizsga tantárgyi követelményei: 
 

Tantárgy: földrajz 

Évfolyam: 10. évfolyam nyolcosztályos gimnáziumi képzés 

Felkészítés módja: szakköri formában,/ tanórai keretben 

Felkészítés időkerete: 1óra/hét (szakkör)/ tanórai keretek között 

Jelentkezés módja: a 9. évfolyam végén saját döntés alapján a földrajz, kémia, biológia és 

fizika tantárgyak közül egyet választ a vizsgázó. 

 
Célja: A (kis)érettségi vizsga célja elsősorban a 9. és 10. évfolyam 

követelményeiből történő összegző felkészülés. A vizsga és a rá történő 

felkészülés elősegíti a 11. évfolyamon induló emelt, illetve középszintű 

érettségire történő felkészítést szolgáló fakultációs órákra történő 

eredményes belépést. Formájában és összetevőiben a középszintű 

érettségi vizsga megismerését és kipróbálását teszi lehetővé. 
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A tanulók a felkészítés során átismétlik a két éves időszak alatt 

megismert földrajzi fogalmakat, ok-okozati összefüggéseket, ezek 

gyakorlati szerepét. Számolási és elemzési készségük fejlődik. 

 
Elvárt kompetenciák: 

 
 

A vizsgán a vizsgázónak a földrajzi-környezeti ismereteiről, valamint az alábbi földrajzzal 

kapcsolatos kompetenciáknak az elsajátításáról kell számot adnia: 

 
• földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, értelmezésében; • 

különböző fajtájú térképeken közölt információk olvasása, értelmezése; 

• kontúrtérképes feladatok megoldása; 

• egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelmezése; • 

földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok, 

folyamatábrák, keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése; 

• szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan; 

• az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának logikai 

összekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása; 

• földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgozása, 

értelmezése és etikus felhasználása; 

• földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások 
 

A földrajz (kis)érettségi vizsgakövetelmény tartalmazza az általános iskolai regionális földrajzi 

tananyagot is. Ezért a vizsga sikeres teljesítéséhez szükség van az általános iskolában (7-8. 

osztály) tanultak szintézisére, valamint a középiskolában elsajátított ismeretek alapján történő 

újraértelmezésére. 

 
Formája: szóbeli 

A vizsgázó 20 tételből egy tételt húz, amelyben három altétel található. 

A tételek kidolgozására 30 perc áll a rendelkezésére. A vizsga során 

használható segédeszközökről – a kőzetminták kivételével- a vizsgázó 

gondoskodik. 

A) altétel 

Természetföldrajzi kérdés 
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B) altétel 

Társadalom- és gazdaságföldrajzi kérdés 

Az A) és B) altételekben meghatározott témában a vizsgázó összefüggő 

feleletet alkot a térkép segítségével. 

C) altétel 

Gyakorlati kérdés 

Rövid számolási, mérési, ábraelemzési, kőzettani kérdés 

A C) altétel kifejtése során a vizsgázó használhat segédeszközöket: 

atlasz, számológép, vonalzó, kőzetminták. 

 
Értékelés: 

A) altétel tartalmi elem: 20 pont 

B) altétel tartalmi elem: 20 pont 

C) altétel tartalmi elem: 5 pont 

Szaknyelv, logikai felépítettség: 5 pont 

Összesen 50 pont 

A középszintű érettségi vizsga értékelési rendje szerint 

0 – 24% - elégtelen (1) 

25 – 39% - elégséges (2) 

40 – 59% - közepes (3) 

60 – 79% - jó (4) 

80 – 100% - jeles (5) 
 
 

Felhasználható eszköz: atlasz, számológép és vonalzó, melyekről a tanuló gondoskodik. A vizsgán 
csak nem radírozható toll használható! 
 
Időszaka: a tanév végi vizsgákra előírt időszak, május-június 

 
 

A VIZSGA TÉMAKÖREI 

„A” altételekhez: 
 
 

1. A Naprendszer – felépítése, keletkezése, bolygók csoportosítása 

2. A Föld mozgásai – főbb mozgásai, okai, következményei, időtartama 

3. A kőzetburok –kőzetlemezek – kőzetburok felépítése, lemezmozgás az asztenoszférán, 

főbb lemezek, lemezmozgások típusai. 

4. A lemezmozgások következményei – vulkánosság típusai, vulkánok csoportosítása, 
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kiömlő anyag, előfordulási hely, kitörési mód szerint, utóműködések, példák 

5. A lemezmozgások következményei  – gyűrődés, vetődés földrengés 
6. Földtörténet - időbeosztás, részletesen az újidő 

7. A légkör anyaga, szerkezete, kialakulása – az egyes szférák jellemzése 

8. Az általános légkörzés – rajz készítésével szemléltesd és magyarázd! 

9. A tengervíz mozgásai – hullámzás-partformáló tevékenységek, tengerjárás- 

folyótorkolatok, tengeráramlatok 

10. Tavak - tavak keletkezése és pusztulása, gazdasági jelentősége, példák 

11. Folyók felszínformáló tevékenysége, építő-pusztító munkái, példák. Vízrajzi 

alapfogalmak (vízhálózat, vízállás, vízjárás, vízhozam) 

12. A forró övezet – egyenlítői, szavanna, trópusi sivatagi éghajlat ( évszakok, szélrendszer, 

talaj, növénytakaró, vízjárás, csapadékviszonyok, felszínformáló folyamatok , példatájak) 

13. A valódi mérsékelt öv - óceáni, nedves kont., száraz kontinentális , mérs.ö. sivatagi 

éghajlat ( évszakok, szélrendszer, talaj, növénytakaró, vízjárás, csapadékviszonyok, 

felszínformáló folyamatok , példatájak) 

14. A meleg és hideg mérsékelt öv – mediterrán, szubtrópusi monszun, tajga éghajlat 

(évszakok, szélrendszer, talaj, növénytakaró, vízjárás, csapadékviszonyok, felszínformáló 

folyamatok , példatájak) 

15. Közép-Európa természeti képe – tájak, kialakulások felszínformáik, éghajlat, vizek 

16. Magyarország földtörténete - részletesen az ó- és középidő eseményei, 

17. Magyarország vízrajz - felszíni és felszín alatti vizeink 

18. A Dunántúli-dombság és a Mecsek természetföldrajzi bemutatása – tájak, kőzetek, 

éghajlat, vízrajz, talaj és növénytakaró, természeti erőforrások 

19. Az Alföld természeti képe –kistájak csoportosítása kőzetek és felszínformáló folyamatok 

alapján 

20. Választhatsz tételt! 
 
 
 

„B” tételekhez 
 
 

1. A világ népességének gyarapodása – természetes szaporulat, népesedési szakaszok 

jellemzése, népességrobbanás következményei 

2. A népesség földrajzi eloszlása – népesedési gócok, ritkán lakott területek, okok, 

népességmozgások 

3. Urbanizáció, városszerkezet – városiasodás - városodás, fejlődési szakaszok, 

városszerkezeti övek, 
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4. Magyarország településhálózata – település , településhálózat, hierarchia fogalma, 

csoportosítás, kiemelten a falvak és tanyák 

5. Magyarország közlekedése 

6. Észak-Magyarország – a régió bemutatása 

7. Nyugat-Dunántúl – a régió bemutatása 

8. A Benelux-államok 

9. A globalizáció és a TNC-k 

10. A gazdasági élet szerkezete, mutatói, a piacgazdaság jellemzői, az állam szerepe a 

piacgazdaságon belül 

11. A pénz világa, tőkeáramlások 

12. A trópusi Afrika mezőgazdasága - talajváltó, oázis, nomád, ültetvényes 

13. A világ energiagazdasága 

14. Az USA gazdaságának fő vonásai, gazdasági körzetek 

15. Az Európai Unió kialakulása, intézményei , politikája 

16. India 

17. Kína – gazdasági fejlettség különbségei a keleti és nyugati országrész között 

18. Az arab országok gazdasága- a három eltérő gazdasági fejlettségű ország csoport 

összehasonlítása 

19. A geoszférák környezeti állapota és védelme - levegőszennyezés okai és globális 

következményei, megoldási javaslatok 

20. Választhatsz tételt ! 
 
 

„C” tételekhez 
 
 

1. Földrajzi helymeghatározás (megadott koordináták alapján ill. koordináták 

leolvasása) 

2. Helyi idő, zónaidő 

3. A Hold- és Napfogyatkozás egyszerű rajza, magyarázata 

4. A domborzat ábrázolása szintvonalakkal, keresztmetszeti rajz készítése 

5. Mérés a térképen 

6. Karsztformák megnevezése ábra alapján 

7. Hidegfront és melegfront rajza, magyarázat 

8. Ciklon és anticiklon az É-i féltekén- rajz, magyarázat 

9. Kőzetfelismerés, csoportba sorolás 

10. A mérsékelt övi monszun rajza, magyarázata 
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11. Éghajlati diagram elemzése ( Tankönyv!) 

12. Hegyvidéki övezetesség az Alpokban 

13. Korfa elemzése 

14. Tanúhegy kialakulása, rajza 

15. Napi középhőmérséklet és hőingás számítása 

16. Csapadékképződéssel kapcsolatos feladatmegoldás 

17.Választhatsz tételt ! 

 
 

 16./ A fizika vizsga tantárgyi követelményei: 
 

Tantárgy: fizika 

Évfolyam: 10. évfolyam nyolcosztályos gimnáziumi képzés 

Felkészítés módja: szakköri formában,/ tanórai keretben 

Felkészítés időkerete: 1óra/hét (szakkör)/ tanórai keretek között 

Jelentkezés módja: a 9. évfolyam végén saját döntés alapján a földrajz, kémia, biológia és 

fizika tantárgyak közül egyet választ a vizsgázó 

 
Célja: A (kis)érettségi vizsga célja elsősorban a 9. és 10 évfolyam 

követelményeiből történő összegző felkészülés. A vizsga és a rá történő 

felkészülés elősegíti a 11. évfolyamon induló emelt, illetve középszintű 

érettségire történő felkészítést szolgáló fakultációs órákra történő 

eredményes belépést. Formájában és összetevőiben a középszintű 

érettségi vizsga megismerését és kipróbálását teszi lehetővé. 

A tanulók a felkészítés során átismétlik a két éves időszak alatt 

megismert fizikai fogalmakat, törvényeket, összefüggéseket, ezek 

gyakorlati szerepét. Számolási és elemzési készségük fejlődik. 

Ismereteket szereznek a fizika kultúrtörténetéből. 

 
elvárt kompetenciák: A vizsgázóktól elvárható alapkompetenciák megegyeznek a középszintű 

érettségi vizsgázóktól elvárhatóktól, természetesen ezek mélysége az 

életkori eltérés miatt alacsonyabb szintű. 
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„A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban 

meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell 

bizonyítania: 

- ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt 

jelenségekkel, a modern kor technikai eszközeinek működésével és azok 

hétköznapi használatával; 

- az alapvető természettudományos megismerési módszerek ismerete, 

alkalmazása; 

- alapmennyiségek mérése; 

- egyszerű számítások elvégzése; 

- egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése, a kísérleti 

tapasztalatok kiértékelése; 

- grafikonok, ábrák és folyamatábrák készítése, értékelése, elemzése; 

- mértékegységek, mértékrendszerek használata; 

- a vizsga szintjének megfelelő szakkifejezések szabatos használata 

szóban és írásban; 

- induktív és deduktív következtetés; 

- analógiás következtetés; 

- adatok, ábrák kiegészítése, adatsorok, ábrák (köztük diagramok, 

grafikonok) elemzése, felhasználása; 

- tudományos és áltudományos szövegek/információk elkülönítése; 

téves információk azonosítása; 

- a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák 

lényegének megértése; 

- a mindennapi életben használt eszközök működésének megértése; 

- időbeli tájékozódás a fizikatörténet legfontosabb eseményeiben; 

- a   környezetvédelemmel   összefüggő   problémák   felismerése és 

megértése; 

- a környezettudatossággal és energiahatékonysággal összefüggő 

problémák megértése és a lehetséges megoldási lehetőségek ismerete. 

Az emelt szintű fizika érettségi vizsgán ezen túlmenően az alábbi 

kompetenciák szükségesek: 

- az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti 

kapcsolatok áttekintése, felismerése; 
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- integrált gondolkodás (az egyik szaktudomány tartalmi elemeinek 

átvitele és alkalmazása egy másik szaktudomány területén); 

- problémák megoldásában - a megfelelő matematikai eszközöket is 

felhasználva - az ismeretek alkalmazása; 

- a fizika tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása; 

- az adatok, mérési eredmények felhasználása bizonyítékként, érvként; 

- változók vizsgálata (függő és független változók felismerése, 

elkülönítése, a változók közötti kapcsolatok szisztematikus vizsgálata, 

kontrollja); 

- hipotézisek, elméletek, modellek, törvények megfogalmazása, 

vizsgálata; 

- az alapvető fontosságú tények és az ezekből következő alaptörvények, 

összefüggések szabatos kifejtése, magyarázata szóban és írásban; 

- a mindennapi életet befolyásoló fizikai természetű jelenségek 

értelmezése; 

- több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő 

fizikai feladatok, problémák megoldása; 

- időbeli tájékozódás a legfontosabb fizikatörténeti és kultúrtörténeti 

vonatkozásokban; 

- a környezetvédelemmel összefüggő problémák megértése és 

elemzése.” 

 
 

Követelményei: Témakörök szerinti bontásban a 9. és 10. évfolyam kerettanterve 

alapján készített helyi tanterv követelményei. 

Részletesen: 

1. Mozgástan (kinematika) 

- vonatkoztatási rendszer, anyagi pont, pálya, út, elmozdulás 

- skalármennyiség, vektormennyiség; műveletek vektorokkal 

- az S.I. ; alapmennyiségek, alapegységek, többszörösek, törtrészek 

- idő, sebesség, gyorsulás 

- egyenes vonalú egyenletes mozgás; a mozgás törvénye 

- egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás; törvények 

- mozgás a gravitációs térben: szabadesés, függőleges hajítások 

2. Erőtan (dinamika) 
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- tömeg, sűrűség 

- erő; lendület, lendületmegmaradás 

- Newton törvényei 

- erőtípusok : a súly, rugalmas erő, súrlódási erő, közegellenállási erő 

3. Testek mechanikai egyensúlya (statika) 

- erőkar, forgatónyomaték, erőpár 

- mechanikai egyensúly; egyensúlyi feltételek 

- felfüggesztett testek egyensúlya 

- alátámasztott testek egyensúlya; alátámasztási felület 

- párhuzamos hatásvonalú erők eredője 

- tömegközéppont, súlypont 

4. Folyadékok és gázok mechanikája 

- nyomás, hidrosztatikai nyomás (pascal, bar, atmoszféra) 

- Torricelli kísérlete, légnyomás 

- felhajtóerő, Arkhimédész törvénye, testek úszása, lebegés, elmerülés 

- közlekedőedények, felületi feszültség, hajszálcsövesség 

5. Energia, munka 

- mechanikai munka: meghatározás, mértékegység 

- energia: meghatározás, mértékegység, típusok 

- mozgási energia, helyzeti energia, rugalmas energia: meghatározások, képletek 

- a munkatétel; az energia megmaradási tétele 

- teljesítmény: képlet, mértékegységek 

- a hatásfok 
 
 

6. Hőtan (termodinamika) 

- hőmérsékleti skálák (Celsius, Kelvin Fahrenheit), 

- hőtágulás: szilárd testek hőtágulása, folyadékok hőtágulása, gázok hőtágulása 

- gázok állapotjelzői (hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség) 

- gázok állapotváltozásai (izobár, izochor, izoterm, általános); törvények 

- állapotegyenlet 

- a hőtan főtételei; alkalmazások 

- halmazállapotok jellemzése; halmazállapot-változások. A rejtett hő. 

- kalorimetria; hőkapacitás és fajhő, kalorimetrikus egyenlet 

7. Elektrosztatika 
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- elektromos alapfogalmak (elektromos állapot, elektromos feltöltés, atom 

szerkezete) 

- Coulomb törvénye 

- elektromos mező, térerősség, erővonalak 

- elektromos potenciál, elektromos feszültség 

- elektromos kapacitás, kondenzátorok, kondenzátorok kapcsolása 

- az elektromos mező energiája 

8. Az elektromos áram 

- az elektromos áram, az áram hatásai; elektromos áramkör 

- az áramerősség, áram- és feszültségmérés 

- az ellenállás, vezető ellenállása, fajlagos ellenállás, ellenállások kapcsolása 

- Ohm törvénye 

- elektromos munka és teljesítmény 

9. A mágneses mező, elektromágneses indukció 

- mágneses alapjelenségek - természetes mágnes, elektromágnes-alkalmazások 

- a mágneses mező jellemzése, indukcióvektor, indukcióvonalak, fluxus 

- egyenes vezető és tekercs mágneses mezője, homogén mágneses mező 

- erőhatások mágneses mezőben: elektronmágneses erő és Lorenz erő 

- elektromágneses indukció: Faraday kísérletei, típusok, önindukció, 

induktivitás, mágneses mező energiája 

- a váltakozó áram, elektromos gépek: generátorok és motorok 

- a transzformátor 
 

10. Periodikus mozgások 

- egyenletes körmozgás: periódusidő, fordulatszám, kerületi sebesség, 

szögsebesség, centripetális gyorsulás; centripetális erő, centrifugális erő 

- rezgőmozgás . kitérés, amplitúdó, harmonikus rezgőmozgás, rezgésidő, 

rezgési energia; kényszerrezgések 

- mechanikai hullámok: típusok, hullámhossz, állóhullámok 

11. Fénytan (Optika) 

- fényforrás, fénynyaláb, fénysugár, alaptörvények; a fény sebessége 

- árnyékjelenségek 

- fényvisszaverődés, fénytörés, teljes visszaverődés 

- tükrök: képkeletkezés, törvények 
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- lencsék: képkeletkezés, törvények 

- síkpárhuzamos lemez, prizma 

- optikai eszközök 

- hullámoptika: diffrakció, interferencia, polarizáció 

- fotonoptika: fényelektromos hatás 

12. Atomfizika 

- Einstein relativitáselmélete 

- atommodellek: mazsoláspuding modell, bolygómodell, Bohr- modell 

- Az anyag kettős természete: De Broglie elmélete 

13. Atommagfizika 

- az atommag összetétele, magerők 

-az atommag kötési energiája; egy nukleonra jutó kötési energia 

- a radioaktivitás: radioaktív sugárzások, bomlási törvények, felezési idő, 

sugárdiagnosztika és terápia 

- indukált maghasadás: atombomba és atomreaktor 

- a magfúzió: a Nap energiája, hidrogénbomba 

14. Gravitáció, csillagászat 

- gravitációs erőtörvény (Newton) 

- a bolygók mozgása (Kepler törvényei); kozmikus sebességek 

- a Naprendszer 

- a Tejútrendszer, csillagok és galaxisok. A Világegyetem: keletkezés, tágulás, 

jövő 

 
 

Formája: írásbeli 
 
 

a, Az írásbeli vizsga három részből áll: 

- I. rész: tesztfeladatok, 10 teszt (5-5) a 9. és a 10. évfolyam 

követelményeiből. 

Összesen 20 pont 
 
 

- II. rész: Kidolgozós számolási feladatok, 4 feladat különböző 

témakörökből, közel azonos nehézséggel. A négy feladat közül a 

vizsgázónak saját választása alapján 3-at kell kidolgoznia. 

Összesen 39 pont 
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- III. rész: jelenségértelmezés/kísérletelemzés/mérési adatok 

elemzése, mindhárom típusból 1-1 feladat különböző témakörökből 

összeállítva. A három feladat közül a vizsgázónak saját választása 

alapján 1-et kell részletesen kidolgoznia. 

Összesen 21 pont 

Az írásbeli vizsga összpontszáma 80 pont 
 
 

Időszaka: a tanév végi vizsgákra előírt időszak, május-június 
 
Felhasználható eszközök: függvénytáblázat, számológép és vonalzó, melyekről a tanuló 
gondoskodik. A vizsgán csak nem radírozható tol használható! 

 
 

Értékelés: A középszintű érettségi vizsga értékelési rendje szerint 

0 – 24% - elégtelen (1) 

25 – 39% - elégséges (2) 

40 – 59% - közepes (3) 

60 – 79% - jó (4) 

80 – 100% - jeles (5) 
 
 

17. / Az idegen nyelvi vizsga tantárgyi követelményei: 
 

Tantárgy: Idegen nyelv 

Évfolyam: 10. évfolyam 

Felkészítés módja: tanórai (ill. szakköri) foglalkozások 
 
 

Célja: 

A felkészítés fő célja az eddig tanultak átismétlése, rendszerezése, vizsgaszituációval való 

ismerkedés. 

 
Elvárt kompetenciák: 

A vizsgán csak a szóbeli kompetenciákat (kommunikatív készség, beszédértés, szókincs, 

nyelvhelyesség) mérjük. Ezzel az érettségire való felkészülést is elősegítjük. 

A vizsgázóktól elvárható alapkompetenciák megegyeznek a szóbeli B1 szintű nyelvvizsgák 

követelményeivel, azonban a témakörök száma kevesebb. 

A vizsgázó képes 
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- a megadott helyzetekben és szerepekben, a feladatnak megfelelő kommunikációs szándékokat 

megvalósítani, 

- a megadott témákról szóló beszélgetésekben részt venni (lásd a Témakörök című részt), 

- a kommunikációs stratégiákat a szintnek megfelelően, hatékonyan alkalmazni (pl. 

beszélgetést elkezdeni, fenntartani és befejezni). 

 
A vizsga menete: 

Szóbeli vizsga felkészülési idő nélkül zajlik, ráhangoló beszélgetés után három feladatot 

oldanak meg a vizsgázók: 1. feladat:- társalgás adott témáról kérdések alapján, 

2. feladat:- önálló témakifejtés képi stimuláció segítségével, 

4. feladat:- szituáció. 

A kérdező tanári feladatokat a felkészítő szaktanár látja el. A vizsga ideje maximum 15 perc. 
 
 

Értékelés: 

Elérhető pontszám: Összesen: 50 pont 
 
 

Osztályzás: 

0 – 34 % - elégtelen (1) 

35 – 49% - elégséges (2) 

50 – 64% - közepes (3) 

65 – 79% - jó (4) 

80 – 100% - jeles (5) 
 
 

Mentességet kap a vizsga alól, aki már rendelkezik B2-es szintű szóbeli, írásbeli illetve 

komplex nyelvvizsgával. 

 
 

Témakörök 
 

1. Én és a családom bemutatkozás 

személyes információk 

a család, barátok, rokonok bemutatása, 

családtagjaid foglalkozása, ezzel kapcsolatos tervek, 

elképzelések 



38 
 

 harmadik személy külső megjelenésének, belső 

tulajdonságainak, szokásainak leírása 

családi ünnepek, családi tradíciók 

 

2. Az otthon és a szűkebb 

környezet 

 
a ház vagy lakás leírása 

a környék és a környezet leírása 

a város vagy település, illetve kerület bemutatása, ahol 

laksz; az ideális lakóhely 

generációk együttélése 

munkák a házban és a ház körül 

 
3. A tanulás világa 

 
a tanulással kapcsolatos napi tevékenységeid 

iskoláddal, a tantárgyakkal, tanárokkal kapcsolatos 

információk 

iskolai hagyományok, iskolai élmények 

iskolatípusok, vizsgák, értékelés, osztályzás 

 

4. Kapcsolatok más 

emberekkel: magánélet és 

közélet 

 
barátok, ismerősök, iskolatársak 

öltözködés, divat 

társasági élet, összejövetelek, közösségi oldalak használata 

 
5. Szabadidő, szórakozás, 

kultúra 

 
a szabadidő eltöltése, szórakozási lehetőségek 

egyéni érdeklődésed, hobbid 

színház, mozi, opera, koncert 

tévé (műsorfajták), újság, rádió 

olvasás: könyvtár, olvasmányok, kedvenc könyved 

 

6. Egészség, egészségmegőrzés, 

sport 

 
testi és lelki egészség, egészséges életmód 

testápolás 

betegség megelőzése, az orvosnál 
dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás 
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 sport: sportolási lehetőségek, sportágak 

tömegsport és versenysport 

7. Vásárlás és szolgáltatások 
 vásárlás, különösen élelmiszer, ruha és háztartási cikkek 

vásárlása 

vásárlási lehetőségek és tapasztalatok 

árak, fizetési módok 

különböző üzlettípusok 

vásárlási szokások, ajándékozás 

hirdetések, reklám 

szolgáltatások: posta, telefon, bank, internet, autójavítás, 

fodrász stb.; a szolgáltatások leírása, ezzel kapcsolatos 

tapasztalataid 

 
 

8. Utazás 

 
turistaút, egyéni és szervezett utazás 

utazás autóval, vonattal, hajóval és repülővel, ezek 

használata nyaralás során 

szálláslehetőségek, kemping 

utazási élmények 

a külföldi tartózkodással kapcsolatos tudnivalók 

 
9. Étkezés 

 
étkezési szokások 

étterem és más vendéglátóhelyek 

egészséges étkezés 

egy-két étel elkészítése 

otthoni vendéglátás, meghívás 

a magyar konyha jellegzetességei 

 
10. Közlekedés 

 
helyi és távolsági közlekedés leírása közlekedési eszközök 

(tömegközlekedés, autó, kerékpár, egyéb) 

jogosítvány megszerzése 

közlekedési gondok, 

közlekedésbiztonság 
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11. Kommunikáció az idegen nyelvek szerepe és fontossága 

nyelvtanulási módszerek és lehetőségek 

a számítógép szerepe a mindennapokban 

internet, közösségi oldalak 

tömegtájékoztatás és véleményformálás (tévé, rádió, sajtó) 

a kapcsolattartás egyéb eszközei (telefon, e-mail) 

 
12. Tágabb környezetünk, a 

természet világa 

 
A környezetünket fenyegető veszélyek 

mindennapi környezetvédelem (a környezet tisztasága, 

szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, 

újrahasznosítás) 

időjárás: az évszakokra jellemző időjárás, aktuális időjárás 
 
 
 
 
 

A nevelőtestület megismerte és elfogadta a vizsgaszabályzatot. 
 
 
 
 

Tiszafüred, 2022.08.31. 
 
 
 

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó 

intézményvezető 
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