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1. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 
A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelkezik. 

A tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában a következők jelentik: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra, 

 pótló vizsgákra. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, 

 aki a tanulmányi idejének lerövidítését kérte. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira: 

 akik átvételüket kérik az intézménybe, és 20 % feletti óraszámbeli eltérés lép fel a két 

intézménytípus tantervi óraszámai között, akkor az átvétel feltételeként az intézmény 

vezetője különbözeti vizsga letételét írja elő, 

 akik átvételüket kérik az intézménybe, és tantárgyi eltérés lép fel a két intézménytípus 

között, akkor az átvétel feltételeként az intézmény vezetője különbözeti vizsga letételét 

írja elő. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tag-

jaira. 

 

1.1  A tanulmányok alatti vizsga típusok 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a kü-

lönbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye – a továbbiakban a 

felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga – alapján kell megállapítani. 

Tanulmányok alatti vizsgát a - vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak alapján ké-

szített helyi szabályozásban meghatározottak szerint - független vizsgabizottság előtt, vagy ab-

ban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A sza-

bályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

1.1.1. Az osztályozó vizsga 

1. A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell ten-

nie/tehet, ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

 tanulmányait egyéni munkarend szerint folytatja, 

 amennyiben a tanuló a kérelmezte – és az intézményvezető engedélyezte – hogy egy 

vagy több tanév tanulmányi követelményét az előírtnál rövidebb idő alatt tegye le, 
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 ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor 

és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osz-

tályozó vizsga alól felmentés nem adható. 

 a nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazo-

latlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget 

tett a törvényben meghatározott értesítési kötelezettségének. (Megszűnik a tanuló tanu-

lói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet mulasztott igazolatla-

nul.), 

 a tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszer-

vezni, 

 ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni, azt csak a hatályos törvényi elő-

írásnak megfelelő feltételek alapján teheti, s lehetséges vagy szükséges a hiányzó 

év/évek tananyagából az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát kell 

tennie. 

 

2. Amennyiben a tanulónak a kérelmére az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több 

tanév tanulmányi követelményét az előírtnál rövidebb idő alatt tegye le, ebben az esteben szer-

vezett osztályozó vizsgára a következő eltérő rendelkezés is érvényes: 

• Az intézmény vezetője a vizsga megkezdése előtt legalább harminc nappal a vizsgázói 

létszám, az évfolyamok feltüntetése, valamint a vizsgabeosztás megküldése mellett a 

járási hivatal vezetőjétől vizsgabiztos kirendelését kéri. 

• A vizsgabiztos megvizsgálja, hogy a vizsga előkészítése során betartották-e a tanulmá-

nyok alatti vizsgákra vonatkozó szabályokat, részt vesz az érintett osztályozó vizsgák 

valamennyi vizsgarészén és az osztályozó vizsga előkészítésében. 

• A vizsgabiztos az osztályozó vizsgák során keletkezett valamennyi dokumentumba be-

tekinthet, azokról másolatot kérhet. Megfigyeléseiről, megállapításairól két példányban 

jegyzőkönyvet készít, aminek egyik példányát eljuttatja a járási hivatal vezetőjének, a 

másik példányt pedig az intézmény vezetőjének. 

 

1.1.2. Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kí-

vánja. 

Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak: 

 iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként, 

 a más iskolából belépő tanulónak, ha a tantárgyak éves óraszámainak összege kevesebb, 

mint az iskolánk helyi tantervében szereplő összeg 80 %-ka, 

 a nem tanult tantárgyakból, 

 tananyaga megegyezik annak az évfolyamnak a tananyagával, amelyiknek teljesítése a 

vizsga célja, 

 a vizsgát a tanulmányok alatti vizsga szabályozása szerint kell lebonyolítani, 

 a vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 
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A különbözeti és az osztályozóvizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kije-

lölni. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az 

Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. 
 

1.1.3. Pótló vizsga 

A vizsgázó pótló vizsgát tehet az intézményvezető által meghatározott vizsganapon, ha a vizs-

gáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel 

eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a 

vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető 

vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az intézményvezető engedélyez-

heti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei meg-

teremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait 

értékelni kell. 

Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni. 
 

1.1.4. Javító vizsga 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha: 

 A tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott. 

 Az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 Az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. 

 A vizsgázó javítóvizsgát az iskola intézményvezetője által meghatározott időpontban, 

az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

 A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezést követően írásban tá-

jékoztatni kell. 

 Tananyaga megegyezik annak az évfolyamnak a tananyagával, amelyiknek a végén a 

tanuló nem teljesítette a követelményszintet. 

 A vizsgát a tanulmányok alatti vizsga szabályozása szerint kell lebonyolítani. 

  A vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

1.2. A tanulmányok alatti vizsgák szervezési és eljárási szabályai 

 

1.2.1. A tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az Intézmény Házirend-je szabályozza a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztá-

lyozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét, és az Éves munkaterve is tartalmazza az adott 

tanévre vonatkozóan. 
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1.2.2. A tanulmányok alatti vizsgákra történő jelentkezés 

A tanulmányok alatti vizsgák közül csak az osztályozó vizsgára jelentkezhet a tanuló. A jelent-

kezés minden esetben írásban történik, melyet az intézményvezetőnek kell benyújtani. 

Osztályozó vizsgára a tanév során folyamatosan jelentkezhetnek a tanulók. Elbírálásánál szem-

pont a tanulmányi eredmény, s az adott osztályban tanító pedagógusok javaslata. Ezek figye-

lembe vételével az intézményvezető dönt, s döntéséről határozat formájában tájékoztatja a ta-

nulót. A tanulói kérelemben a tanulónak meg kell jelölni melyik évfolyam anyagából szeretne 

osztályozó vizsgát tenni, s annak indoklása miért szeretne tanulmányi időt rövidíteni. 

 

1.2.3. A vizsga előkészítése 

1.2.3.1. A vizsgabizottság munkáját az írásbeli vizsgán felügyelő tanár segíti. Nem lehet felü-

gyelő tanár az, aki az adott vizsgatárgy oktatására jogosító végzettséggel, szakképzettséggel 

rendelkezik. 

1.2.3.2. Az írásbeli feladatok javítására - vizsgatárgyanként - szaktanárt, a szóbeli vizsgázta-

tásra - vizsgatárgyanként - kérdező tanárt (a továbbiakban együtt: vizsgáztató tanár) kell kije-

lölni. 

A vizsgáztató tanári feladatokat - ha az intézményvezető eltérően nem rendelkezik - azonos 

személy látja el. A vizsgabizottság tagjai az elnök és a vizsgáztató tanárok. 

1.2.3.3. A vizsgabizottság ügyviteli tevékenységét a vizsgabizottság jegyzője végzi. A vizsga-

bizottság jegyzőjének feladatait a nevelőtestület bármely tagja, az iskolatitkár vagy az iskola 

legalább középfokú végzettséggel rendelkező alkalmazottja láthatja el. 

A vizsgabizottság jegyzőjének feladata különösen: vezeti az értekezletek jegyzőkönyveit, elké-

szíti azok mellékleteit, ellátja a vizsgával kapcsolatos egyéb ügyviteli teendőket, a szabályzat-

ban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait. Jegyzői feladatokkal vizsgáztató tanár is megbíz-

ható, amennyiben a vizsga lebonyolítása során mindkét funkciót maradéktalanul el tudja látni. 

A jegyző - amennyiben nem vizsgáztató tanár - nem tagja a vizsgabizottságnak. 

1.2.3.4. A felügyelő tanárt, a vizsgáztató tanárt és a vizsgabizottság jegyzőjét az intézményve-

zető bízza meg. Amennyiben az intézményvezető vizsgáztató tanár, megbízását az iskola fenn-

tartója adja ki. Ilyen megbízás akkor is adható, ha az intézményvezető a vizsgaszervezéssel és 

lebonyolítással kapcsolatos intézményvezetői jogkörét, feladatait a vizsga napjára átadta he-

lyettesének vagy más megbízottjának. 

1.2.3.5. Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő helyettes álljon ké-

szenlétben arra az esetre, ha a felügyelő tanárok, a vizsgáztató tanárok és a vizsgabizottság 

jegyzője közül bárkit helyettesíteni, pótolni kell. 

1.2.3.6. A vizsgabizottság tagjait és a vizsgabizottság jegyzőjét, valamint a vizsgabizottság 

munkájában közreműködőket a vizsgabizottság döntéseinek meghozatalával kapcsolatosan ti-

toktartási kötelezettség terheli. 
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1.2.3.7. A megbízást a vizsgabizottság elnökének, a felügyelő tanároknak, a vizsgáztató taná-

roknak, a vizsgabizottság jegyzőjének és a helyetteseknek írásban, az adott vizsga első írásbeli 

vizsganapja előtt legalább két héttel meg kell küldeni, illetve át kell adni. 

A megbízás az erről szóló okirat átvételének napjától - a vizsga jegyzőjének kivételével - az a 

vizsga eredményének kihirdetését követően a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő vé-

géig, ha a vizsgabizottság döntése ellen fellebbezést nyújtottak be, a végleges döntésnek meg-

felelő intézkedés megtételét követő munkanap végéig tart. A vizsgabizottság jegyzőjének meg-

bízása a vizsga iratainak irattárba történő elhelyezésének napján, a munkaidő lejártával szűnik 

meg (a továbbiakban: a vizsgabizottság működési ideje) 

1.2.3.8. A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a vizsga-

bizottság törvényes működéséért. A vizsgabizottság elnökének feladatai különösen: 

a) vezeti a vizsgákat, 

b) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga 

iratait, 

c) az elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. 

1.2.3.9. A vizsgabizottság munkáját, a vizsgát az intézményvezető készíti elő. Az intézmény-

vezető felel az vizsga törvényes előkészítéséért, zavartalan lebonyolításáért. 

Az intézményvezető feladata különösen: 

a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet 

a szabályzat nem utal más jogkörébe, 

b) kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről,  

c) gondoskodik arról, hogy a vizsgára jelentkezők, a vizsgabizottság tagjai, a vizsgabizottság 

jegyzője, a felügyelő tanárok megismerhessék a vizsgaszabályzatot, a vizsgaleírásokat, a vizsga 

lebonyolításának rendjét, 

d) az intézményvezető vagy megbízottja ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, e fel-

adata keretében jelen van az írásbeli és a szóbeli vizsgák helyszínén, 

e) az intézményvezető vagy megbízottja megszervezi a vizsgaeredmények kihirdetését, ellen-

őrzi a törzslapok és bizonyítványok egyeztetését, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja és 

aláíratja a vizsga iratait,  

f) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, ponto-

san meg lehessen kezdeni, és be lehessen fejezni. 

Az intézményvezető feladatainak ellátásában közreműködhet - az igazgató megbízása alapján 

- az igazgató helyettese vagy más megbízottja. 

1.2.3.10. Az intézményvezető nem lehet vizsgáztató tanár abban a vizsgabizottságban, amely-

nek tekintetében ellát vizsgabizottsági feladatokat. Amennyiben vizsgáztatói feladatot lát el, 

helyettesítéséről köteles gondoskodni. 
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1.2.4. Vizsga menete 

A vizsgatárgyak írásbeli és szóbeli vizsgáztatási követelményei az intézmény helyi tanterveiben 

meghatározott követelményére épülnek. 

1.2.4.1. Az írásbeli vizsga szabályai 

Egy napon legfeljebb három írásbeli vizsga szervezhető. Egy vizsganapon egy vizsgázó vonat-

kozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között a vizsgázó ké-

résére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. 

 

A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére, az intézményvezető engedélye alapján az alábbi 

könnyítéseket kaphatja:  

• az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb a kidol-

gozási idő harminc százalékával meg kell növelni, 

• lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

használja, 

• engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen. 

 

1. Az írásbeli feladatok kidolgozásához - a vizsgázónak vizsgatárgyanként rendelkezésre álló 

idő: 

– a vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő tantár-

gyanként általános iskolában maximum hatvan perc, 

– a vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő tantár-

gyanként, középiskolában minimum hatvan perc. 

 

2. Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló 

időt meg kell növelni. 

3. A vizsgateremben az ülésrendet a vizsganap kezdetekor a felügyelő tanár - az előzetes cso-

portbeosztás alapján - úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne 

segíthessék. A vizsgateremben, egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat. 

4. A vizsgázónak legalább harminc perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelennie 

a vizsga helyszínén. 

5. A vizsga kezdete előtt az intézményvezető vagy megbízottja a felügyelő tanár jelenlétében 

mindegyik vizsgateremben megállapítja a jelenlévők személyazonosságát. Ezt követően az in-

tézményvezető vagy megbízottja ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, és azok megszegésének 

lehetséges következményeit, majd kiosztja a feladatlapokat. A feladatlapok kiosztásakor a vizs-

gázók közül csak a vizsgázásra kijelölt csoport tagjai lehetnek jelen. A feladatlapok kiosztását 

követően a felügyelő tanár jelzi, hogy a vizsgázók a munkát megkezdhetik, és ennek időpontját 

rögzíti a vizsga jegyzőkönyvében. A feladatok kidolgozására rendelkezésre álló időt ezen idő-

ponttól kell számítani. 

6. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. 

7. Az írásbeli vizsgán csak a kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát szervező intézmény bé-

lyegzőjével ellátott pótlapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli 
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munkát kék vagy fekete színű, nem halványuló, nem radírozható tintával (golyóstollal) kell 

elkészíteni. A feladatlapok megoldásához számítógép, történelem-, földrajz atlasz (körző, vo-

nalzó stb.…) használatátó. Valamennyi vizsgatárgy egy-egy feladatlapját a vizsga jegyzőköny-

véhez kell csatolni. 

Pótló-, javító- és különbözeti vizsga esetében az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizs-

gázók gondoskodnak.  

Osztályozó vizsga esetében az eszközökről a vizsgaszervező intézménynek kell gondoskodnia. 

8. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 

A vizsgázó mindegyik átvett feladatlapon, pótlapon feltünteti a nevét, valamint a pótlapokon a 

vizsganap keltét és a vizsgatárgy nevét. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készí-

teni. 

9. Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyide-

jűleg csak egy vizsgázónak. A folyóson a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a vizsgázók 

ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel. 

10. A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgozatát a felügyelő tanárnak, aki a távozás 

és a visszaérkezés pontos idejét arra rávezeti. 

11. Az írásbeli munka befejezése után a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit, vala-

mint a piszkozatlapokat áthúzza. A megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot, a piszkozatlapokat 

is tartalmazó áthúzott pótlapokkal együtt átadja a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár - a vizs-

gázó jelenlétében - ellenőrzi a pótlapok számát, és azt, hogy a vizsgadolgozat üresen maradt 

részeit és a piszkozatlapokat a vizsgázó áthúzta-e. A felügyelő tanár a jegyzőkönyvben feljegyzi 

a befejezés időpontját, és aláírja. 

12. A felügyelő tanárok az írásbeli vizsgáról jegyzőkönyvet vezetnek. A jegyzőkönyvnek tar-

talmaznia kell az ülésrendet és a vizsga menetével kapcsolatos eseményeket. A jegyzőkönyvet 

a felügyelő tanár az intézményvezető vagy megbízottja részére történő átadás előtt aláírja. 

13. Az intézményvezető vagy megbízottja az írásbeli vizsga folyamán vezetett jegyzőkönyve-

ket a kidolgozási idő lejártával átveszi a felügyelő tanároktól. A jegyzőkönyveket aláírásával 

lezárja, és a vizsgairatokhoz mellékeli. Az intézményvezető vagy megbízottja a vizsgadolgoza-

toka megszámlálva elbírálásra átadja a szaktanárnak. 

14. Az írásbeli vizsga vizsgadolgozatait a szaktanár kijavítja, a hibákat, tévedéseket a tanuló 

által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli. A vizsgakérdésekre ki-

dolgozott megoldásokat az útmutató alapján kell javítani és értékelni. 

15. Ha a szaktanár a vizsgadolgozatok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó 

meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a 

vizsgadolgozatra, és értesíti az intézményvezetőt. 

16. Az intézményvezető által megadott határidőre a szaktanár benyújtja a kijavított vizsgadol-

gozatokat az igazgatónak. A szaktanár a kijavított vizsgadolgozatra rávezeti az általa javasolt 



BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – VIZSGASZABÁLYZAT – 2021. SZEPTEMBER 01. 

10 

pontszámot, majd aláírásával látja el, és az intézményvezető által meghatározott időben átadja 

az intézményvezető részére. 

17. A vizsgabizottság jegyzője a szaktanár által javasolt értékelést az osztályozó ívre rávezeti. 

Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett 

vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló 

vizsgát tehet. 

Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról enge-

dély nélkül eltávozik, az adott vizsgatárgyból javítóvizsgát tehet. 

A vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan a vizsgán való részvételt gátló esemény, kö-

rülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan 

magatartására. 

Az intézményvezető - ha ehhez a feltételek megteremthetőek - hozzájárulhat ahhoz, hogy az 

adott vizsganapon, vizsgaidőszakban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen,  

Az engedélyben meg kell jelölni a hiányzó vizsgarész pótlásának formáját. Ha nincs lehetőség 

az adott vizsgaidőszakban írásbeli vizsga letételére, engedélyezhető az írásbeli vizsgarész szó-

beli vizsgarésszel történő pótlása. - ha ehhez a feltételek megteremthetőek - hozzájárulhat ah-

hoz, hogy az adott vizsganapon, vizsgaidőszakban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen 

Az engedélyben meg kell jelölni a hiányzó vizsgarész pótlásának formáját. Ha nincs lehetőség 

az adott vizsgaidőszakban írásbeli vizsga letételére, engedélyezhető az írásbeli vizsgarész szó-

beli vizsgarésszel történő pótlása. 

 

1.2.4.2. A tanulmányok alatti írásbeli vizsgák szabálytalanságának kezelése 

Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó vizsgadol-

gozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja 

és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A felügyelő tanár értesíti az 

intézményvezető vagy megbízottját. 

Az intézményvezető vagy megbízottja az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul 

kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes 

jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a felügyelő tanár 

nyilatkozatát, továbbá minden olyan eseményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elköve-

tésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a felügyelő tanár, az intézményvezető vagy megbízottja 

és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

Ha a vizsgázó szabálytalanságot követett el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának 

mérlegelésével a következő döntést hozhatja: 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 

érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

b) az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, 
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c) a szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni 

jogorvoslati lehetőséget határozatba kell foglalni. 

 

1.2.4.3. A szóbeli vizsga szabályai 

A szóbeli tételsorokat – gimnáziumi évfolyamok esetében – a kérdező tanár a helyi tantervek-

ben található témakörök alapján állítja össze. A tételsorról legalább egy másolati példányt ké-

szíteni kell. 

Az intézményvezető a tételsorokat aláírásával jóváhagyja és engedélyezi használatát. Ha úgy 

ítéli meg, hogy a szóbeli tételsor eltér a vizsgatárgy vizsgakövetelményeitől, azonnal felhívja a 

kérdező tanárt az érintett szóbeli tételeknek a vizsgakövetelmények szerinti átdolgozására. 

 

1. A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság tagjai közül egyidejűleg legalább háromnak - az elnök-

nek és a vizsgabizottság két tagjának - jelen kell lennie. . Amennyiben a nevelési-oktatási in-

tézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizs-

gabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítá-

sára. 

A vizsgabizottság elnöke - a vizsga folytatása mellett - a vizsga helyiségét indokolt esetben, a 

szükséges ideig elhagyhatja, ha a háromtagú bizottság működése biztosított. Távollétében he-

lyettesítését az általa kijelölt kérdező tanár látja el. Fel kell függeszteni a szóbeli vizsgát addig, 

ameddig a megfelelő számú bizottsági tag jelenléte nem biztosítható. 

2. A vizsgázónak legalább harminc perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, 

mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

3. A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke meggyőződik a vizsgázó sze-

mélyazonosságáról. 

4. A vizsgateremben, egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

5. Minden vizsgázónak - az idegen nyelv kivételével - vizsgatárgyanként harminc perc gondol-

kodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készít-

het, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. 

6. Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama - ha e szabályzat másképp nem rendelkezik - 

középszintű vizsga esetén tizenöt percnél több nem lehet. 

7. Az egyes vizsgatárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgaszervező 

intézmény gondoskodik. A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egy-

mást nem segíthetik 

8. A szóbeli vizsgán a tételt a vizsgázó húzza, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges se-

gédeszközt. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét - ha a központi vizsgaköve-

telmények másként nem rendelkeznek - a vizsgázó határozza meg. A kihúzott tétel sorszámát 

rá kell vezetni az osztályozó ívre. 

9. A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad vagy súlyosan té-

ved, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. 
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10. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha 

meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében el-

akadt, illetve súlyosan tévedett. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha sú-

lyosan tévedett, vagy a rendelkezésre álló idő letelt. 

11. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének ér-

tékelése nem éri el a szóbeli vizsgarészre adható összes pontszám 12%-át, az elnök egy alka-

lommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján 

kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekí-

teni, majd a százalékos minősítést és az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. Ha a vizs-

gázó a póttétel húzásától elzárkózik, ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

12. Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatárgyból történő tételhúzás előtt, szük-

ség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja 

13. Egy vizsganapon egy vizsgázó számára legfeljebb három szóbeli vizsgát lehet tartani. 

14. A vizsgázó kérelmére, az igazgató engedélye alapján: 

a) engedélyezheti, hogy a szóbeli vizsgát írásban tegye le. 

b)  engedélyezheti, hogy a vizsga közben hogy a vizsga során alkalmazott segédeszközt 

(pl. számítógép) használjon. 

15. A tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy a számonkérés több része alól, ha a 

középiskolában a megfelelő tantárgyból mentesítették az értékelés, minősítés egésze alól. 

16. Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarész helyett szó-

beli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizs-

gatételt kell húznia és kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt 

tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legalább tíz perc 

pihenőidőt kell adni. A vizsgázó a pihenőidő alatt a vizsgatermet nem hagyhatja el. 

17. Ha a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a kérdező tanár rávezeti az általa javasolt értékelést 

18. Azt követően, hogy a vizsganapon valamennyi vizsgázó befejezte a vizsgázást, előzetesen 

értékelni kell az azon a napon vizsgázók teljesítményét. A javasolt értékelést az elnök által 

vezetett osztályozó ívre kell ráírni. 

19. Ha a vizsgázó fel nem róható okból a szóbeli vizsgán nem jelenik meg, vagy a vizsga hely-

színéről engedéllyel eltávozik, illetve a megkezdett vizsgát engedéllyel nem fejezi be, a szóbeli 

vizsgát - ha erre lehetőség van - az igazgató engedélyével az adott vizsganapon vagy az adott 

vizsgaidőszak másik vizsganapján megismételheti, illetve ha erre nincs mód, másik vizsgaidő-

szakban, pótló vizsgát tehet. 

Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgáról felróható okból távol marad, vagy a vizsga helyszínéről en-

gedély nélkül eltávozik, illetve a megkezdett vizsgát engedély nélkül nem fejezi be, azokból a 

vizsgatárgyakból, amelyekből nem tett szóbeli vizsgát, másik vizsgaidőszakban javítóvizsgát 

tehet. A vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondat-

lan magatartására. 
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20. A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére az intézményvezető engedélye alapján az alábbi 

könnyítéseket kaphatja: 

 a harminc perc felkészülési időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

 engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen, 

 ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát te-

gyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia 

és kifejtenie. 

 

1.2.4.4. A tanulmányok alatti szóbeli vizsgák szabálytalanságának kezelése 

Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el (pl. társának segítséget nyújt, vagy 

társa segítségét veszi igénybe, meg nem engedett eszközt használ), vagy a vizsga rendjét za-

varja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti 

ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását, a vizsgabizottság 

megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében 

fel kell tüntetni.  

Az intézményvezető vagy megbízottja a szóbeli vizsga szünetében vagy a befejezését követően 

haladéktalanul részletes jegyzőkönyvet készít a szabálytalanság elkövetéséről. A jegyzőkönyv-

nek tartalmaznia kell a meghallgatottak nyilatkozatát, minden olyan eseményt, körülményt, 

amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet vizsgabi-

zottság elnöke és jegyzője, továbbá az, akit meghallgattak, írja alá. A vizsgázó külön vélemé-

nyét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

 

1.2.4.5. A gyakorlati vizsga szabályai 

Gyakorlati vizsgarészt tartalmazhat a következő vizsgatantárgy: 

 informatika, digitális kultúra. 

 

1. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi fel-

tételek megléte esetén kezdhető meg, illetőleg folytatható. 

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizs-

garész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról. 

2. Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak 

fel nem róható okból kieső idő. 

 

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben 

teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai 

évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam 

bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi 

követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolya-

mon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi 

bizonyítványba be kell írni. 
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1.2.5. A tanulmányok alatti írásbeli vizsgák befejezése 

1.2.5.1. Az egyes vizsgatárgyaiból a vizsgázó teljesítményét, ha a vizsga 

a) írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, 

b) írásbeli vizsgából áll, 

c) ha csak szóbeli vizsgából áll egész számokkal kell értékelni. 

A vizsgázó teljesítményét a pontszámok százalékban és osztályzatban történő kifejezésével mi-

nősíteni kell. A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám 

megállapításáig lehet elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg. 

 

Gimnáziumi évfolyamok esetében: 

Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll – szóbeli, írásbeli – a vizsgázónak minden 

vizsgarészből legalább tizenkettő százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a 

teljesített százalékérték alapján a legalább elégséges osztályzatot kaphasson. 

Általános iskolai évfolyamok esetében: 

a vizsgatárgyak vizsgája csak írásbeli részből áll, így a vizsgázónak a vizsgarészből legalább 

huszonöt százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték 

alapján a legalább elégséges osztályzatot kaphasson. 

 

1.2.5.2. Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban tette le, teljesítményét a szóbeli vizsgarésznek 

megfelelően kell minősíteni. Ha a vizsgázó az írásbeli vagy gyakorlati vizsga helyett szóbeli 

vizsgát tett, mindkét tétel kifejtését a szóbeli tételek értékelési szabályai szerint kell értékelni, 

majd a két tételre adott pontszámok összegét a szóbeli vizsgán elérhető pontszám kétszeresének 

százalékában kell kifejezni, és ez adja a vizsga százalékos minősítését. A vizsgázónak ebben az 

esetben mindkét szóbeli vizsgáján legalább tizenkettő százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a 

vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján a legalább elégséges osztályzatot kaphasson. 

 

1.2.5.3. A tanulmányok alatti vizsgák értékelése 

A vizsgán az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a 

következő: 

80-100% elérése esetén jeles (5), 

60-79% elérése esetén jó (4), 

40-59% elérése esetén közepes (3), 

25-39% elérése esetén elégséges (2), 

0-24% elérése esetén elégtelen (1). 
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1.2.5.4. Pótló vizsga esetén az előzőleg sikeresen teljesített vizsgarészeket nem kell megismé-

telni. 

 

1.2.6. A tanulmányok alatti vizsgák iratai, az iratkezelés 

1. A vizsgával kapcsolatos iratokat, ha e szabályzat másképp nem rendelkezik két példányban 

a) a vizsgabizottság működési ideje előtt és után az igazgató vagy megbízottja készíti el és 

írja alá, 

b) a vizsgabizottság működési ideje alatt a vizsgabizottság jegyzője készíti el, és a vizsga-

bizottság jegyzője, elnöke és/vagy az intézményvezető írja alá. 

2. A jegyzőkönyvet és a határozatokat a vizsga utolsó napját követő harmadik munkanap végéig 

el kell készíteni. A jegyzőkönyveket a vizsgabizottság tagjai, a vizsgabizottság jegyzője és/vagy 

az intézményvezető írja alá. 

Ha a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint a vizsgabizottság döntését határozatba kell foglalni, 

a határozat egy példányát a vizsga jegyzőkönyvéhez kell csatolni. A határozatot az intézmény-

vezető írja alá. 

A vizsga jegyzőkönyvének, határozatának egy-egy példányát időbeli sorrendben - össze kell 

kapcsolni. 
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I. A 2012-ES NAT SZERINTI KÜLÖNBÖZETI, - OSZTÁLYOZÓ; PÓTLÓ; 

JAVÍTÓVIZSGA témakörök 2020/2021. tanévtől KIFUTÓ RENDSZERBEN 
 

1. 3-4. évfolyam 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Kommunikáció 

Magyar nyelv olvasás, szövegértés 

Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár- és forrásközpont-használat 

Írás, íráshasználat nyelv 

 

MATEMATIKA 

Számfogalom a húszas, százas, ezres, tízezres számkörben 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

Összefüggések szöveges feladatokban 

Sorozatok, függvények 

Geometria, mérés 

Valószínűség-számítás, statisztika 

 

TANULÁSMÓDSZERTAN 

A tanulásról 

Tanulási szokások 

Tanulás az iskolában 

Tanulásszervezési módszerek megismerése 

Tanulási motivációk 

Az önálló tanulás 

A tanulás tudatos tervezése 

Tanulási képességek 

Tanulási stratégiák, tanulási technikák 

Jelentős tevékenységek hatékony végzéséhez szükséges tervezés, irányítás 

Nyelvművelés, beszédtechnika 

Az emberi megnyilvánulás egyik formája, a beszéd fontosságának ismerete 
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2. Anyanyelv, kommunikáció 

5. évfolyam 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Olvasás, az írott szöveg megértése 

Írás, fogalmazás 

Helyesírás 

 

6. évfolyam 

Anyanyelv, kommunikáció 

A szavak szerkezete és jelentése 

A nyelv szerkezete 

 

7. évfolyam 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Olvasás, szövegértés 

Írás, fogalmazás 

Helyesírás 

 

8. évfolyam  

A nyelv állandósága és változása 

 

3. Magyar irodalom 

5. évfolyam 

Népköltészet, népdalok, népmesék kortárs dalszövegek 

Monda, rege, ballada 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Arany János: Toldi 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
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6. évfolyam 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

A szűkebb természeti környezet, a családi kapcsolatok és a teremtés, eredet, hagyomány motí-

vuma 

Képek és formák a költészetben 

Az irodalmi művek szóbeli és írásbeli szövegműfajainak jellemzői 

Fogalomhasználat 

 

7. évfolyam 

Klasszikus és kortárs lírai alkotások 

Lírai műfajok 

A kisepika műfaji változatai: novella, elbeszélés 

Kortárs novellák 

A regény változatai 

Művek a reformkor irodalmából 

Művek a Nyugat három nemzedékének irodalmából 

 

8. évfolyam 

Magyar irodalom 

Egy drámai mű feldolgozása 

Kortárs irodalom − kortárs írók és olvasók 

Bevezetés az irodalomtörténet tanulásába 

Bevezetés a műfajelméletbe 

Fogalomhasználat 

A média kifejezőeszközei 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 

Az írott és az elektronikus sajtó szövegeinek rendszerezése, a média nyelve 

A média társadalmi szerepe 

 

4. ÉLŐ IDEGENY NYELV – ANGOL NYELV; NÉMET NYELV 

5. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása. Napirend. 

Otthon: Otthonom, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 
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Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. 

Idő, időjárás: Az óraidő, a hét napjai, napszakok, évszakok és hónapok. 

Öltözködés: Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim. 

Sport: Testrészek és mozgás. 

Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. 

Szabadidő, szórakozás: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Közlekedési eszközök. 

 

6. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása. Napirend. 

Otthon: Otthonom, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. 

Idő, időjárás: Az óraidő, a hét napjai, napszakok, évszakok és hónapok. 

Öltözködés: Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim. 

Sport: Testrészek és mozgás. 

Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. 

Szabadidő, szórakozás: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Közlekedési eszközök. 

 

7. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 



 
BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – VIZSGASZABÁLYZAT– 2021/2022. 

 

6 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása, családfa. Családi események, kö-

zös programok. Családi ünnepek. Nagyszüleim világa. 

Otthon: Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvi-

lágban. Otthontalanok. 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Receptek, 

főzés, sütés, főzőműsorok. Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a nagyvilágban. 

Idő, időjárás: Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás. 

Időjárási rekordok. Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák. 

Öltözködés: Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. A divat világa. 

Sport: Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések. Extrém 

sportok. Sportversenyek, olimpia. 

Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, ba-

rátaim. Tanórán kívüli közös programjaink. Iskolai élet más országokban. 

Szabadidő, szórakozás: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Internet, in-

teraktív játékok. Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés barátokkal. 

Természet, állatok: Kedvenc állataim. Kisállatok, felelős állattartás. Kontinensek, táj-

egységek. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

Ünnepek és szokások: Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Város, bevásárlás: Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, útbaiga-

zítás. Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás. Látnivalók, nevezetességek a lakóhe-

lyemen. Híres városok és nevezetességeik. 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Táborok, kirándulás. Közlekedési eszközök. Utazás 

belföldön és külföldön. 

 

8. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása, családfa. Családi események, 

közös programok. Családi ünnepek. Nagyszüleim világa. 
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Otthon: Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok a célnyelvi országban és a 

nagyvilágban. Otthontalanok. 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Re-

ceptek, főzés, sütés, főzőműsorok. Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

Idő, időjárás: Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás. 

Időjárási rekordok. Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák. 

Öltözködés: Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. A divat világa. 

Sport: Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések. Ext-

rém sportok. Sportversenyek, olimpia. 

Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, 

barátaim. Tanórán kívüli közös programjaink. Iskolai élet más országokban. 

Szabadidő, szórakozás: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Internet, 

interaktív játékok. Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés bará-

tokkal. 

Természet, állatok: Kedvenc állataim. Kisállatok, felelős állattartás. Kontinensek, 

tájegységek. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

Ünnepek és szokások: Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Város, bevásárlás: Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, út-

baigazítás. Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás. Látnivalók, nevezetessé-

gek a lakóhelyemen. Híres városok és nevezetességeik. 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Táborok, kirándulás. Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

 

5. MATEMATIKA 

5. évfolyam 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Számtan, algebra 

Függvények, az analízis elemei 

 

6. évfolyam 

Geometria 

Statisztika, valószínűség 
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7. évfolyam 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Számelmélet, algebra 

Függvények, az analízis elemei 

 

8. évfolyam 

Geometria 

Statisztika, valószínűség 

 

6. TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

5. évfolyam 

Őskor, ókor, korai középkor 

 

6. évfolyam 

A középkor és a polgári átalakulás kora 

 

7. évfolyam 

A nemzetállamok kora 
 

8. évfolyam 

A II. világháború lezárásától napjainkig 

 

7. BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 

5. évfolyam 

Élet a kertben 

Vizek, vízpartok élővilága 

Alföldi tájakon 

Az erdő életközössége 

Élet a forró éghajlati övben 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger övezeteihez 

Rendszer az élővilág sokféleségében 
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6. évfolyam 

Részekből egész. Szervezettan 

Az emberi szervezet 

A szervezet anyag- és energiaforgalma 

A belső környezet állandóságának biztosítása 

A fogamzástól az elmúlásig 

 

8. FIZIKA – Esti tagozat 

5. évfolyam 

Mekkora, milyen nehéz, milyen nagy, milyen messze, milyen gyors? 

Kölcsönhatás alapjelenségei 

 

6. évfolyam 

Találkozás az energiával 

Hidrosztatika 

Föld és világegyetem 

 

7. évfolyam 

A járművek mozgásának részletes jellemzése 

Kölcsönhatások kibontakozása 

Hőmérséklet, halmazállapot 

 

8. évfolyam 

A hang; hullámmozgás a természetben 

Környezetünk és a fizika 

Elektromos alapjelenségek, elektromos áram 

Elektromágneses indukció 

Naprendszer 
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FIZIKA – Levelező tagozat 

7. évfolyam 

A járművek mozgásának részletes jellemzése 

Kölcsönhatások kibontakozása 

Hőmérséklet, halmazállapot 

 

8. évfolyam 

A hang; hullámmozgás a természetben 

Környezetünk és a fizika 

Elektromos alapjelenségek, elektromos áram 

Elektromágneses indukció 

A Naprendszer 

 

9. KÉMIA – Esti tagozat 

5. évfolyam 

Állandóság és változás környezetünkben 

Energia a vegyületekből 

Kőzetek 

Találkozások a kémiával 

 

6. évfolyam 

Kémia a fürdőszobában 

Kémia a konyhában 

Kémia a szobában 

 

7. évfolyam 

A föld szilárd anyagok 

Tűz égés, reakciósebesség 

Levegő gázok 

Víz oldatok 
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KÉMIA – Levelező tagozat 

7. évfolyam 

Kémia a fürdőszobában 

Kémia a konyhában 

Kémia a szobában 

 

8. évfolyam 

Föld és tűz 

Levegő és víz 

A szénhidrogének és halogénezett származékaik 

 

10. FÖLDRAZ 

5. évfolyam 

Tájékozódás térben és időben. Magyarország földrajza 

 

6. évfolyam 

A kontinensek földrajza 

 

11. MŰVÉSZETI ISMERETEK – DRÁMA ÉS TÁNC 

5. évfolyam 

Csoportos játék és megjelenítés 

Rögtönzés és együttműködés 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

Történetek feldolgozása 

Megismerő- és befogadóképesség 
 

6. évfolyam 

Csoportos játék és megjelenítés 

Rögtönzés és együttműködés 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

Történetek feldolgozása 

Megismerő- és befogadóképesség 
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12. INFORMATIKA 

7. évfolyam 

Az informatikai eszközök használata 

 

8. évfolyam 

Alkalmazói ismeretek 

Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Algoritmizálás és adatmodellezés 

Infokommunikáció 

Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 

Médiainformatika 

Az információs társadalom 

Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

Könyvtári informatika 
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II. A 2012-ES NAT SZERINTI KÜLÖNBÖZETI, - OSZTÁLYOZÓ; PÓTLÓ; JA-

VÍTÓVIZSGA témakörök 2020/2021. tanévtől FELMENŐ RENDSZERBEN 

1-4. évfolyam 

 

1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

1. évfolyam 

A tanulók előzetes ismereteinek feltárása és mérése 

Kommunikáció 

Magyar nyelvolvasás, szövegértés 

Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár és forrásközpont használat 

Írás, íráshasználat - nyelv 

 

2. évfolyam 

A tanulók előzetes ismereteinek feltárása és mérése 

Kommunikáció 

Magyar nyelvolvasás, szövegértés 

Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár és forrásközpont használat 

Írás, íráshasználat - nyelv 

 

3. évfolyam 

A tanulók előzetes ismereteinek feltárása és mérése 

Kommunikáció 

Magyar nyelvolvasás, szövegértés 

Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár és forrásközpont használat 

Írás, íráshasználat - nyelv 

 

4. évfolyam 

A tanulók előzetes ismereteinek feltárása és mérése 

Kommunikáció 

Magyar nyelvolvasás, szövegértés 

Tanulási képességfejlesztés, könyv-, könyvtár és forrásközpont használat 

Írás, íráshasználat - nyelv 
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2. MATEMATIKA 

1. évfolyam 

A tanulók előzetes tudásának a feltárása, mérése 

Számfogalom a húszas, százas, ezres, tízezres számkörben  

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

Összefüggések szöveges feladatokban 

Sorozatok, függvények 

Geometria, mérés 

Valószínűség-számítás, statisztika 

 

2. évfolyam 

A tanulók előzetes tudásának a feltárása, mérése 

Számfogalom a húszas, százas, ezres, tízezres számkörben  

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

Összefüggések szöveges feladatokban 

Sorozatok, függvények 

Geometria, mérés 

Valószínűség-számítás, statisztika 

 

3. évfolyam 

A tanulók előzetes tudásának a feltárása, mérése 

Számfogalom a húszas, százas, ezres, tízezres számkörben 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

Összefüggések szöveges feladatokban 

Sorozatok, függvények 

Geometria, mérés 

Valószínűség-számítás, statisztika 

 

4. évfolyam 

A tanulók előzetes tudásának a feltárása, mérése 

Számfogalom a húszas, százas, ezres, tízezres számkörben 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

Összefüggések szöveges feladatokban 

Sorozatok, függvények 

Geometria, mérés 

Valószínűség-számítás, statisztika 
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ETIKA 

1. évfolyam 

Éntudat - Önismeret 

Család- Helyem a családban 

Helyem az osztály közösségében 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet Helyem a társadalomban 

A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 

Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

 

2. évfolyam 

Éntudat - Önismeret 

Család - Helyem a családban 

Helyem az osztály közösségében 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet - Helyem a társadalomban 

A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 

Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

 

3. évfolyam 

Éntudat - Önismeret 

Család - Helyem a családban 

Helyem az osztály közösségében 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet - Helyem a társadalomban 

A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 

Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 

 

4. évfolyam 

Éntudat - Önismeret 

Család - Helyem a családban 

Helyem az osztály közösségében 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet - Helyem a társadalomban 

A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 

Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 
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3. ÉLŐ IDEGEN NYELV – ANGOL NYELV, NÉMET NYELV 

1. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 
 

Témák 

Család, barátok: Én és a családom. Emberek bemutatásának megértése. 

Otthon: Otthon, lakhely bemutatása. Közvetlen környezeti szituációk. 

Szabadidő, hobbi: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltés, szórakozás. 

Sport: Alapsportágak; sportversenyek, sportközvetítések. 

Utazás, pihenés: Egy nyaralás/utazás szófordulatainak megismerése. Személyes él-

ményekhez kapcsolódó szövegek. 

Az adott idegen nyelv országa, kultúrája. 

 

2. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Témák 

Család, barátok: Én és a családom. Emberek bemutatásának megértése. 

Otthon: Otthon, lakhely bemutatása. Közvetlen környezeti szituációk. 

Szabadidő, hobbi: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltés, szórakozás. 

Sport: Alapsportágak; sportversenyek, sportközvetítések. 

Utazás, pihenés: Egy nyaralás/utazás szófordulatainak megismerése. Személyes él-

ményekhez kapcsolódó szövegek. 

Az adott idegen nyelv országa, kultúrája. 

 

3. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 
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Témák 

Család, barátok: Én és a családom. Emberek bemutatásának megértése. 

Otthon: Otthon, lakhely bemutatása. Közvetlen környezeti szituációk. 

Szabadidő, hobbi: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltés, szórakozás. 

Sport: Alapsportágak; sportversenyek, sportközvetítések. 

Utazás, pihenés: Egy nyaralás/utazás szófordulatainak megismerése. Személyes él-

ményekhez kapcsolódó szövegek. 

Az adott idegen nyelv országa, kultúrája. 

 

4. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 
 

Témák 

Család, barátok: Én és a családom. Emberek bemutatásának megértése. 

Otthon: Otthon, lakhely bemutatása. Közvetlen környezeti szituációk. 

Szabadidő, hobbi: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltés, szórakozás. 

Sport: Alapsportágak; sportversenyek, sportközvetítések. 

Utazás, pihenés: Egy nyaralás/utazás szófordulatainak megismerése. Személyes él-

ményekhez kapcsolódó szövegek. 

Az adott idegen nyelv országa, kultúrája. 

 

4. TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 

4. évfolyam 

Anyagok a környezetünkben 

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 

Közlekedés 
 

5. KÖRNYEZETISMERET 

4. évfolyam 

Megfigyelés, mérés 

Az élettelen környezet kölcsönhatásai 

Tájékozódás az időben, térben 

Hazánk, Magyarország 

Életközösségek lakóhelyünk környezetében 

Testünk, egészségünk 
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6. ÉNEK-ZENE 
 

1. évfolyam 

Zeneművek 

Zenei ismeretek 

 

2. évfolyam 

Zeneművek 

Zenei ismeretek 

 

3. évfolyam 

Zeneművek 

Zenei ismeretek 

 

7. VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

1. évfolyam 

Kifejezés, képzőművészet - Valós és képzelt  

Vizuális kommunikáció - Vizuális jelek a környezetünkben 

Vizuális kommunikáció - Vizuális hatáskeltés 

 

2. évfolyam 

Médiahasználat Valós és virtuális információk 

A média kifejezőeszközei - Kép, hang, cselekmény 

 

3. évfolyam 

Tárgy- és környezetkultúra - Környezetünk, környezettudatosság 

Tárgy- és környezetkultúra - Valós és kitalált tárgyak 

 

8. DIGITÁLIS KULTÚRA 

 

3. évfolyam 

A digitális világ körülöttünk 

A digitális eszközök használata 

Alkotás digitális eszközökkel 

 

4. évfolyam 

Információszerzés az e-Világban 

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen 

A robotika és a kódolás alapjai 
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II. A 2012-ES NAT SZERINTI KÜLÖNBÖZETI, - OSZTÁLYOZÓ; PÓTLÓ; JA-

VÍTÓVIZSGA témakörök 2020/2021. tanévtől FELMENŐ RENDSZERBEN 

5-8. évfolyam 

 

1. MAGYAR NYELV 

 

5. évfolyam 

A kommunikáció alapjai 

Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 

Állandósult szókapcsolatok 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek 

Hangalak és jelentés 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben. A szófajok-

hoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési tudnivalók 

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 

 

6. évfolyam 

A kommunikáció alapjai 

Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 

Állandósult szókapcsolatok 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek 

Hangalak és jelentés 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben. A szófajokhoz 

kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési tudnivalók 

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 

 

7. évfolyam 

Kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

Mondat a szövegben egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő szószerkezetek, a szóössze-

tételek 

A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább szóalkotási módok játékos feladatokkal 

Könyvtárhasználat 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

Összetett mondat a szövegben 

Nyelvtörténet, a nyelvrokonság kérdései - játékosan 
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8. évfolyam 

Kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

Mondat a szövegben egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő szószerkezetek, a szóösz-

szetételek 

A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, ritkább szóalkotási módok játékos feladatok-

kal 

Könyvtárhasználat 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   

Összetett mondat a szövegben 

Nyelvtörténet, a nyelvrokonság kérdései - játékosan 

 

2. IRODALOM 

 

5. évfolyam 

Család, otthon, nemzet kisepikai alkotások (mese, monda, mítosz) és lírai alkotások 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Szülőföld, táj lírai és kisepikai alkotások 

Prózai nagyepika ifjúsági regény - Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Egy szabadon választott meseregény elemzése 

 

6. évfolyam 

Hősök az irodalomban 

Arany János: Toldi 

Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

Prózai nagyepika ifjúsági regény - Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény 

 

7. évfolyam 

Korok és portrék: 

- Középkor 

- Reneszánsz, humanizmus, reformáció 

- Irodalmunk a 17–18. században 

- Klasszicizmus és romantika 

 

8. évfolyam 

Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény feldolgozása 

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében: 

- Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

- Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 

- „Vérző Magyarország” Trianon a magyar irodalomban 

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében 
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- Líra a 20. század második felének magyar irodalmában 

- Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 

- Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában 

A 20. századi történelem az irodalomban (világháborúk, holokauszt, romaholokauszt, a kom-

munista diktatúra áldozatai, 1956) 

Szórakoztató irodalom 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK  

5. évfolyam: 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 

6. évfolyam: 

Arany János: Toldi 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
 

7. évfolyam 

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 
 

8. évfolyam 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy a Légy jó mindhalálig 

William Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia vagy Molière: A képzelt beteg 

Szabó Magda: Abigél 
 

MEMORITEREK 

5. évfolyam 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék 

Petőfi Sándor: János vitéz (részletek) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 

6. évfolyam 

Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet) 

Arany János: Családi kör (részlet) 

Arany János: A walesi bárdok (részlet) 

Arany János: Toldi (részletek) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (12. vsz.) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (12.-14. vsz.) 
 

7. évfolyam 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Kölcsey Ferenc: Himnusz teljes szöveg 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 
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Vörösmarty Mihály: Szózat teljes szöveg 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 
 

8. évfolyam 

Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet) 

Reményik Sándor: Templom és iskola (részlet) 

József Attila: Születésnapomra (részlet); Mama 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet) 

Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet) 
 

3. ÉLŐ IDEGENYELV – ANGOL NYELV; NÉMET NYELV 

5. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása. Napirend. 

Otthon: Otthonom, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. 

Idő, időjárás: Az óraidő, a hét napjai, napszakok, évszakok és hónapok. 

Öltözködés: Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim. 

Sport: Testrészek és mozgás. 

Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. 

Szabadidő, szórakozás: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Közlekedési eszközök. 
 

6. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása. Napirend. 

Otthon: Otthonom, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. 

Idő, időjárás: Az óraidő, a hét napjai, napszakok, évszakok és hónapok. 

Öltözködés: Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim. 

Sport: Testrészek és mozgás. 

Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. 

Szabadidő, szórakozás: Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Közlekedési eszközök. 
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7. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása, családfa. Családi események, kö-

zös programok. Családi ünnepek. Nagyszüleim világa. 

Otthon: Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tár-

gyak. Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvi-

lágban. Otthontalanok. 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Receptek, 

főzés, sütés, főzőműsorok. Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a nagyvilágban. 

Idő, időjárás: Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás. 

Időjárási rekordok. Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák. 

Öltözködés: Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa. 

Sport: Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések. Extrém 

sportok. Sportversenyek, olimpia. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, barátaim. Tanórán 

kívüli közös programjaink. Iskolai élet más országokban. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Internet, interaktív játékok. Mozi, 

színház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés barátokkal. 

Természet, állatok: Kedvenc állataim. Kisállatok, felelős állattartás. Kontinensek, táj-

egységek. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

 

8. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása, családfa. Családi események, 

közös programok. Családi ünnepek. Nagyszüleim világa. 

Otthon: Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 

tárgyak. Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok a célnyelvi országban és a 

nagyvilágban. Otthontalanok. 

Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Re-

ceptek, főzés, sütés, főzőműsorok. Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a 

nagyvilágban. 

Idő, időjárás: Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjá-

rás. Időjárási rekordok. Időjárási jelenségek. Természeti katasztrófák. 

Öltözködés: Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa. 
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Sport: Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések. Ext-

rém sportok. Sportversenyek, olimpia. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, barátaim. Tan-

órán kívüli közös programjaink. Iskolai élet más országokban. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Internet, interaktív játékok. 

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés barátokkal. 

Természet, állatok: Kedvenc állataim. Kisállatok, felelős állattartás. Kontinensek, 

tájegységek. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

Ünnepek és szokások: Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Város, bevásárlás: Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, 

útbaigazítás. Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás. Látnivalók, nevezetes-

ségek a lakóhelyemen. Híres városok és nevezetességeik. 

Utazás, pihenés: Vakáció, nyaralás. Táborok, osztálykirándulás. Közlekedési esz-

közök. Utazás belföldön és külföldön. 

 

4. MATEMATIKA 

5. évfolyam 

Halmazok 

Matematikai logika, kombinatorika 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

Alapműveletek természetes számokkal 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 

Közönséges törtek 

Arányosság 

Egyszerű szöveges feladatok 

Sorozatok 

Mérés és mértékegységek 

Síkbeli alakzatok 

Szerkesztések 

Valószínűség-számítás 

 

6. évfolyam 

Halmazok 

Matematikai logika, kombinatorika 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

Alapműveletek természetes számokkal 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 

Tizedes törtek, racionális számok 

Alapműveletek közönséges törtekkel 

Alapműveletek tizedes törtekkel 

Arányosság, százalékszámítás 
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Egyszerű szöveges feladatok 

A függvény fogalmának előkészítése 

Sorozatok 

Mérés és mértékegységek 

Síkbeli alakzatok 

Transzformációk, szerkesztések 

Térgeometria 

Leíró statisztika 

Valószínűség-számítás 

 

7. évfolyam 

Halmazok, számhalmazok 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 

Arányosság, százalékszámítás 

Szöveges feladatok 

A függvény fogalmának előkészítése 

Síkbeli alakzatok 

Transzformációk, szerkesztések 

Térgeometria 

Leíró statisztika 

Valószínűség-számítás 

 

8. évfolyam 

Halmazok, számhalmazok 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 

Arányosság, százalékszámítás 

Szöveges feladatok 

A függvény fogalmának előkészítése 

Síkbeli alakzatok 

Transzformációk, szerkesztések 

Térgeometria 

Leíró statisztika 

Valószínűség-számítás 
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5. TÖRTÉNELEM 

5. évfolyam 

Személyes történelem 

Fejezetek az ókor történetéből 

A kereszténység 

A középkor világai 

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 

 

6. évfolyam 

Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából 

Új látóhatárok 

Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 

Élet a kora újkori Magyarországon 

Forradalmak kora 

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 
 

7. évfolyam 

A modern kor születése 

A dualizmus kora: felzárkózás Európához 

Az első világháború és következményei 

Totális diktatúrák 

A Horthy-korszak 

A második világháború 

A megosztott világ 

Magyarország szovjetizálása 

 

8. évfolyam 

A forradalomtól az ezredfordulóig 

Együttélés a Kárpát-medencében 

Népesedés és társadalom 

A demokratikus állam 

Régiók története 

Mérlegen a magyar történelem 
 

6. ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

8. évfolyam 

Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos családmodell 

A család gazdálkodása és pénzügyei 

Településünk, lakóhelyünk megismerése 

Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink 

A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a gazdaságban 

Mindennapi ügyintézés 

A fogyasztóvédelem alapjai 

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális ellátás 
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7. HON- ÉS NÉPISMERET 

7. évfolyam 

Az én világom 

Találkozás a múlttal 

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 

 

8. ETIKA  
 

5. évfolyam 

Éntudat - Önismeret 

Család - Helyem a családban 

Társas tudatosság és társas kapcsolatok - Helyem a társas-lelkületi közösségekben 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet - helyem a társadalomban 

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 

 

6. évfolyam 

Éntudat - Önismeret 

Család - Helyem a családban 

Társas tudatosság és társas kapcsolatok - Helyem a társas-lelkületi közösségekben 

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet - helyem a társadalomban 

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 
 

7. évfolyam 

Éntudat - Önismeret 

Család - Helyem a családban 

Társas tudatosság és társas kapcsolatok - Helyem a társas-lelkületi közösségekben  

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet - helyem a társadalomban 

 

8. évfolyam 

Éntudat - Önismeret 

A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 

Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 
 

9. TERMÉSZETTUDOMÁNY 

5. évfolyam 

Anyagok és tulajdonságaik 

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 

Tájékozódás az időben 

Alapvető térképészeti ismeretek 

Topográfiai alapismeretek 

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek  



 
BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – VIZSGASZABÁLYZAT– 2021/2022. 

 

28 

6. évfolyam 

A növények testfelépítése 

Az állatok testfelépítése 

Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 

A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái 

Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 

Az energia 

A Föld külső és belső erői, folyamatai 

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 

 

7. évfolyam 

Az energia 

Mozgás, közlekedés és sportolás közben, Lendület és egyensúly 

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben 

Elektromosság a háztartásban 

Világítás, fény, optikai eszközök 

Hullámok 

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 

Magyarország földrajza 

A Kárpát-medence térsége 

Európa földrajza 

Az Európán kívüli kontinensek földrajza 

Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 

 

8. évfolyam 

A biológia tudományának céljai és vizsgálati módszerei 

Az élet kialakulása, formái és működése 

Az életközösségek vizsgálata, fenntarthatóság 

Az élővilág és az ember kapcsolata 

Az emberi szervezet felépítése, működése 

Életmód és egészség 

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

Az anyagi halmazok 

Atomok, molekulák és ionok 

Kémiai reakciók 

Kémia a természetben 

Kémia a mindennapokban 
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10. FIZIKA 

7. évfolyam 

Bevezetés a fizikába 

Az energia 

Mozgás közlekedés és sportolás közben 

Lendület és egyensúly 

 

8. évfolyam 

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben 

Elektromosság a háztartásban 

Világítás, fény, optikai eszközök 

Hullámok 

Környezetünk globális problémái 

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata 

 

11. KÉMIA 

7. évfolyam 

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

Az anyagi halmazok 

Atomok, molekulák és ionok 

Kémiai reakciók 

Kémia a természetben 

Kémia a mindennapokban 

 

12. FÖLDRAJZ 
 

7. évfolyam 

Tájékozódás a földrajzi térben 

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 

Magyarország földrajza 

A Kárpát-medence térsége 

Európa földrajza 

 

8. évfolyam 

Az Európán kívüli kontinensek földrajza 

A földrajzi övezetesség rendszere 

Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 
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13. MŰVÉSZETEK 

 

5. évfolyam 

Vizuális művészeti jelenségek - Alkotások, stílusok 

Vizuális művészeti jelenségek - Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 

Médiumok sajátosságai- Médiumok jellemző kifejezőeszközei 

Tér és időbeli viszonyok - Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei 

 

6. évfolyam 

Vizuális információ és befolyásolás - Kép és szöveg üzenete 

Környezet: Technológia és hagyomány - Hagyomány, design, divat 

Környezet: Technológia és hagyomány - Tárgyak, terek, funkció 

 

7. évfolyam 

Vizuális művészeti jelenségek - Alkotások, stílusok 

Vizuális művészeti jelenségek - Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 

Médiumok sajátosságai - Médiumok jellemző kifejezőeszközei 

 

8. évfolyam 

Időbeli és térbeli viszonyok - Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei 

Vizuális információ és befolyásolás - Kép és szöveg üzenete 

Környezet: Technológia és hagyomány - Hagyomány, design, divat 

Környezet: Technológia és hagyomány - Tárgyak, terek, funkció 

 

14. DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ 

8. évfolyam 

Szabályjátékok, népi játékok 

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével) 

Rögtönzés 

Saját történetek feldolgozása 

Műalkotások feldolgozása 

Dramaturgiai alapfogalmak 

A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc) 

Színházi műfajok, stílusok 

 

15. DIGITÁLIS KULTÚRA 

5. évfolyam 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 

Online kommunikáció 
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6. évfolyam 

Robotika 

Szövegszerkesztés 

 

7. évfolyam 

Bemutatókészítés 

Multimédiás elemek készítése 

 

8. évfolyam 

Táblázatkezelés 

Az információs társadalom, e-Világ 

A digitális eszközök használata 

 

16. TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 

 

5. évfolyam 

Település - a település kialakulása, településtípusok 

Építészet - forma és funkció, anyagok és szerkezetek 

Közterek, közösségi terek, középületek 

Lakás, lakókörnyezet - funkciók, berendezések 

Lakás karbantartása a legfontosabb állagmegóvási, karbantartási munkák 

 

6. évfolyam 

A települések közműellátása, a legfontosabb közművek, közszolgáltatások 

Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet 

Lakás, lakókörnyezet a lakás jellemzői, lakástípusok, funkciók, helyiségek 

Az egészséges település 

Közlekedés, közlekedés egykor és ma 

Közlekedés, közlekedési rendszerek 

 

7. évfolyam 

Ősz a zöldségesben és a gyümölcsösben 

Élet a talpunk alatt 

Zöldségnövények termesztése 

Gyógynövénytermesztés és szántóföldi kultúrák 

A talaj gondozása, javítása 

Növényvédelem a biokertben  
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KÜLÖNBÖZETI, - OSZTÁLYOZÓ; PÓTLÓ; JAVÍTÓVIZSGA 

ANYAGA 

 

 

 

Gimnázium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esti és levelező munkarendre 
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I. A 2012-ES NAT KÜLÖNBÖZETI, - OSZTÁLYOZÓ; PÓTLÓ; JAVÍTÓVIZSGA  

témakörök 2020/2021. tanévtől KIFUTÓ RENDSZERBEN 
 

1. IRODALOM 

9. évfolyam 

A politeista világ irodalma I. – a mítoszok világa 

A politeista világ irodalma II. – a görög-római kultúra irodalma 

A zsidó-keresztény világ irodalma – a Biblia 

A középkor vallásos és világi irodalma 

Dante és Villon 

A reneszánsz irodalma – Petrarca és Boccaccio 

A reneszánsz irodalma – az angol reneszánsz dráma  

A reneszánsz irodalma – a magyar reneszánsz: Janus Pannonius és Balassi Bálint 

A barokk irodalma – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

 

10. évfolyam 

A klasszicista dráma 

Az európai felvilágosodás 

A magyar felvilágosodás kezdete 

Csokonai Vitéz Mihály életének, költői pályájának főbb állomásai 

Berzsenyi Dániel életének,  

Az európai romantika 

A magyar romantika: 

– a nemzeti drámairodalom kezdete 

–  Kölcsey Ferenc; Vörösmarty Mihály; Petőfi Sándor; Arany János költői pályájának 

főbb állomásai 

A magyar romantikus regény – Jókai Mór életének, írói pályájának főbb állomásai 
 

11. évfolyam 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Az XIX. század második felének világirodalma – epika 

Az XIX. század második felének világirodalma – líra 

Az XIX. század második felének világirodalma – dráma 

Vajda János költészetének jellemzői néhány versén keresztül 

Mikszáth Kálmán életének, írói pályájának főbb állomásai; novellái 
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Móricz Zsigmond életének, írói pályájának főbb állomásai, novellái 

Ady Endre életének, költői pályájának főbb állomásai, költészete 

Az avantgárd általános bemutatása, a főbb irodalmi irányzatai, képviselői 

 

12. évfolyam 

A Nyugat első költői- írói nemzedéke – Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, 

Tóth Árpád, Karinthy Frigyes írói-költői pályájának főbb állomásai 

A XX. század első felének világirodalma – epika 

A XX. század világirodalma – dráma 

József Attila életének, költői pályájának főbb állomásai 

Szabó Lőrinc életének, költői pályájának főbb állomásai 

Radnóti Miklós életének, költői pályájának főbb állomásai 

A XX. század második felének világirodalma 

A XX. század második felének magyar irodalma – epika, dráma 

Az irodalom határterületei 

 

2. ANYANYELV, KOMMUNIKÁCIÓ 

9. évfolyam 

A közlésfolyamat, tényezői és funkciói 

A kapcsolat létrehozásának nehézségei, a beszédhelyzet 

A nem verbális kommunikáció kiegészítő, helyettesítő, megerősítő szerepei (önközlés, szabá-

lyozás, közlés 

A jelek szerepe az élet és a tudomány különböző területein 

A nyelv, mint jelrendszer 

A kommunikáció és szöveg 

 

10. évfolyam 

A stílus 

A stílus hírértéke 

A semleges stílus és az attól való eltérés 

A stílusrétegek és jellemzésük 

A szépirodalmi stílus (stíluselemzési gyakorlatok): 

A stílusárnyalat, motiváltság, nyelvi rétegekhez való kapcsolata, a szójelentés 

Az iskolai írásbeliség 

Retorika 
  



 
BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – VIZSGASZABÁLYZAT– 2021/2022. 

 
 

35 

 

11. évfolyam 

A tömegkommunikáció világa 

A sajtó 

A reklám 

A televízió 

12. évfolyam 

A magyar nyelv helye a világ nyelvei között 

A nyelvcsaládok 

A nyelv rétegződése 

A szókincs rétegei és bővítésének forrásai 

A nyelvrokonság A nyelvtörténet jelentősebb korszakai 

Nyelvi rendszerünk alaktani és jelentéstani változásai 

 

3. ÉLŐ IDEGEN NYELV – ANGOLNYELV; NÉMET NYELV 

9. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd  

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Témakörök 

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

mélyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Ember és társadalom - Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok. Női 

és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. Ün-

nepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 

tolerancia, pl. fogyatékkal élők. Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

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

lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet ösz-

szehasonlítása. Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. Környezetvédelem a 

szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért? 
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Az iskola: Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). Tantárgyak, 

órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés különböző 

módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a 

tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok nálunk és a célor-

szágokban. 

A munka világa: Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. Pályavá-

lasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

Életmód: Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szo-

kások a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód nálunk és 

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

Szabadidő, művelődés, szórakozás - Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, 

kiállítás stb. A művészetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindenna-

pokban. Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

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

kedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, meg-

szervezése. Az egyéni és a társasutazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. Célnyelvi 

és más kultúrák. 

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

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

Gazdaság és pénzügyek: Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, 

szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés a célnyelvi or-

szágokban. 

 

10. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd  

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Témakörök 

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

mélyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 
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Ember és társadalom - Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok. Női 

és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. Ün-

nepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 

tolerancia, pl. fogyatékkal élők. Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

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

lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet ösz-

szehasonlítása. Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. Környezetvédelem a 

szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért? 

Az iskola: Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). Tantárgyak, 

órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés különböző 

módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a 

tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok nálunk és a cél-

országokban. 

A munka világa: Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. Pályavá-

lasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

Életmód: Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szo-

kások a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód nálunk és 

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

Szabadidő, művelődés, szórakozás - Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, 

kiállítás stb... A művészetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindenna-

pokban. Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

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

lekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. Az egyéni és a társasutazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. Cél-

nyelvi és más kultúrák. 

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

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

Gazdaság és pénzügyek: Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, 

szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés a célnyelvi 

országokban. 
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11. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd  

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Témakörök 

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

mélyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

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

lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet ösz-

szehasonlítása. Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. Környezetvédelem a 

szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért? 

Az iskola: A tanuló saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. Az isme-

retszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet sze-

repe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyomá-

nyok nálunk és a célországokban. 

A munka világa: Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. Pályavá-

lasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

Életmód: Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szo-

kások a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód nálunk és 

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

Szabadidő, művelődés, szórakozás: Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, 

kiállítás stb. A művészetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindenna-

pokban. Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

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

lekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. Cél-

nyelvi és más kultúrák. 

Tudomány és technika1. Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök sze-

repe a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 
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Gazdaság és pénzügyek: Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, 

szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés a célnyelvi 

országokban. 

 

12. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 
 

Témakörök 

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

tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Egyén és csa-

lád nálunk és a célországokban. 

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

nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. Környezetvédelem a szűkebb környezetünk-

ben és globálisan. Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Az iskola: A tanuló saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). Tantár-

gyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés 

különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, 

a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok nálunk és a célorszá-

gokban. 

A munka világa: Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. Pályaválasztás, 

továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

Életmód: Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a test-

mozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szokások a csa-

ládban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. Étel-

rendelés telefonon és interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (háziorvos, szak-

orvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód nálunk és más országokban. Függőségek (dohány-

zás, alkohol, internet, drog stb.). 

Szabadidő, művelődés, szórakozás: Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiál-

lítás stb. A művészetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, 

rádió, tévé, videó, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. Kulturális 

és sportélet nálunk és más országokban. 

Utazás, turizmus: A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. Célnyelvi és más kultúrák. 
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Tudomány és technika1. Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a 

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

Gazdaság és pénzügyek: Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgál-

tatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

 

4. MATEMATIKA 

9. évfolyam 

Számtan, algebra 

Függvények, sorozatok 

Geometria 

Valószínűség, statisztika 
 

10. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

Számtan, algebra 

Függvények, sorozatok 

Geometria 

Valószínűség, statisztika 
 

11. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

Számtan, algebra 

Függvények, sorozatok 

Geometria 

Valószínűség, statisztika 

 

12. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

Számtan, algebra 

Függvények, sorozatok 

Geometria 

Valószínűség, statisztika 
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5. TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

9. évfolyam 

Az őskor és az ókori Kelet 

Az ókori Hellász 

Az ókori Róma 

A középkor 

A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 

 

10. évfolyam 

A világ és Európa a kora újkorban 

Magyarország a kora újkorban 

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 

Az újjáépítés kora Magyarországon 

Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 

 

11. évfolyam 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 

Az első világháború és következményei 

Európa és a világ a két világháború között 

Magyarország a két világháború között 

A második világháború 

 

12. évfolyam 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Magyarország 1945–1956 között 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

A Kádár-korszak 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

Társadalmi ismeretek 

Állampolgári ismeretek 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Munkavállalás 
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6. ETIKA 

11. évfolyam 

Alapvető etika 

Egyén és közösség 

Korunk kihívásai 

 

7. BIOLÓGIA 

9. évfolyam 

Mikrobiológia 

Mikrobiológia 

Az állatok 

Kapcsolatokaz élő és élettelen között 

Az állatok viselkedése 

Másfélmillió lépés Magyarországon 

 

10. évfolyam 

A sejt felépítése és működése 

A táplálkozás 

A légzés 

Nedvkeringés és kiválasztás 

Mozgás és testalkat. 

A bőr 

Az immunrendszer 

A hormonális szabályozás 

Az idegrendszer 

 

11. évfolyam 

Nemzedékről nemzedékre–Az öröklődés törvényei 

Megfejthető üzenetek –Molekulárisgenetika 

Szaporodás, szexualitás 

A biológiai evolúció 

Az ember egyéni és társasviselkedése 

Gazdálkodás és fenntarthatóság 
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8. FIZIKA 

9. évfolyam 

A mozgás leírása 

A mozgás változásának oka 

Mechanikai munka, energia, teljesítmény 

Egyszerű gépek a mindennapokban 

 

10. évfolyam 

Az energia 

Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája 

Rezgések, hullámok 

Szikrák és villámok. Az elektromos áram 

Lakások, házak elektromos hálózata 

 

11. évfolyam 

A hang és a hangszerek világa 

Vízkörnyezetünk fizikája 

Kommunikáció, kommunikációs eszközök, képalkotás, képrögzítés a 21. században 

A globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 

 

12. évfolyam 

A fény természete és a látás 

Atomfizika a hétköznapokban 

A Naprendszer fizikai viszonyai 

Csillagok, galaxisok 

 

9. KÉMIA 

9. évfolyam 

Szerves vegyületek 

 

10. évfolyam 

A kémia és az atomok világa 

Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 

Anyagi rendszerek 

Kémiai reakciók és reakciótípusok 

Elektrokémia 
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10. FÖLDRAJZ 

9. évfolyam 

Természetföldrajz 

 

10. évfolyam 

Társadalom- és gazdaságföldrajz 

Európa és Magyarország 

A kontinensek társadalomföldrajza 

 

11. MŰVÉSZETI ISMERETEK 

11. évfolyam 

Csoportos játék és megjelenítés 

Rögtönzés és együttműködés 

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

Történetek feldolgozása 

Megismerő- és befogadóképesség 

 

12. évfolyam 

Színház- és drámaelmélet 

Színház- és drámatörténet 

Drámajáték és improvizáció 

Alapszintű színházi alkotómunka 

 

12. INFORMATIKA 

11. évfolyam 

Alkalmazói ismeretek 

Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Algoritmizálás és adatmodellezés 
 

12. évfolyam 

A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása 

Algoritmizálás és adatmodellezés 

Infokommunikáció 

Információkeresés, információközlési rendszerek 

Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 

Médiainformatika 

Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

Könyvtári informatika  
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II. A 2020-AS NAT KÜLÖNBÖZETI, - OSZTÁLYOZÓ; PÓTLÓ; JAVÍTÓVIZSGA 

témakörök 2020/2021. tanévtől FELMENŐ RENDSZERBEN 

 

1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

9. évfolyam 

MAGYAR NYELV 

Az írásbeli és szóbeli szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése.  

Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció  

A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az idegen 

nyelvek 
 

IRODALOM 

Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 

A görög irodalom 

A római irodalom 

A Biblia, mint kulturális kód 

A középkor irodalom 

Reneszánsz irodalma 

Barokk és a rokokó irodalma 
 

10. évfolyam 

MAGYAR NYELV 

Az írásbeli és szóbeli szövegértés és a szövegalkotás 

A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták; szövegértés, 

szövegalkotás 

A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták; szövegértés, 

szövegalkotás 
 

IRODALOM 

A felvilágosodás irodalma 

A romantika irodalma 

A magyar romantika irodalma 

A felvilágosodás irodalma: 

- Az európai felvilágosodás: epika; színház- és drámatörténet; líra 

- A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, klasszicizmus és szentimentaliz-

mus: epika, színház- és drámatörténet; líra 

A romantika irodalma 

- Az angolszász, orosz, lengyel, francia, német romantika 

A magyar romantika irodalma 

- Vörösmarty Mihály 

- Petőfi Sándor 

- Jókai Mór 

- tudományos élet a romantika korában 
  



 
BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA – VIZSGASZABÁLYZAT– 2021/2022. 

 
 

46 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 
 

MEMORITEREK 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak) 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak) 

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet) 

Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy óceán 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 
 

11. évfolyam 

MAGYAR NYELV 

Az írásbeli és szóbeli szövegértés 

Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 

Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, együttműködési elv 

Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 

Szótárhasználat  
 

IRODALOM 

A klasszikus modernség irodalma: 

- A magyar irodalom a XX. században 

- Az orosz irodalom 

- A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

- Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

- Színház- és drámatörténet 

- Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

A magyar irodalom a XX. században – Portrék a XX. század magyar irodalmából 

- Ady Endre 

- Babits Mihály 

- Kosztolányi Dezső 

- Móricz Zsigmond 

- Wass Albert 
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- Juhász Gyula 

- Tóth Árpád 

- Karinthy Frigyes 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek) 

Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) vagy 

Anton Pavlovics Csehov: A sirály vagy Ványa bácsi 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála  

Samuel B. Beckett: Godot-ra várva vagy Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy 

A nagy Romulus 

Arany János: Toldi estéje 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 

Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 

 

MEMORITEREK 

Arany János: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak) 

Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból 

Arany János: Epilógus (részlet) 

 

12. évfolyam 

MAGYAR NYELV 

Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, nyelvemlékek 

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma 

 

IRODALOM 

A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma: 

- Avantgárd mozgalmak 

- A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

- A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

- Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

- A posztmodern világirodalom 

A magyar irodalom a XX. században: 

Életművek a XX. század magyar irodalom 

- modernista irodalom – a Nyugat alkotói  

- erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalom 

- a „Fényes szellők nemzedékének” irodalma 

- az „Újhold” alkotói 

- szociográfia alkotóinak munkái 

- magyar posztmodern irodalma 
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- színház- és drámatörténet 

A XX. századi történelem az irodalomban: Trianon; világháborúk; holokauszt; kommunista 

diktatúra; 1956 

Kortárs magyar irodalom 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája; Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia; Wass Albert: 

Adjátok vissza a hegyeimet!; Örkény István: Tóték; Szabó Magda: Az ajtó 

 

MEMORITEREK: 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én; Kocsi-út az éjszakában; Babits Mihály: A lírikus 

epilógja (részlet), Jónás imája; Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet); József Attila: 

Reménytelenül (Lassan, tűnődve) (részlet); Óda (részlet); Kányádi Sándor: Valaki jár a fák he-

gyén; Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet); Radnóti Miklós: Hetedik ec-

loga (részlet); Áprily Lajos: Március (részlet); Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

 

2. ÉLŐ IDEGEN NYELV: ANGOL NYELV, NÉMET NYELV 

Az I. idegennyelv és a II. idegennyelv követelményei tartalmilag megegyeznek, de a tananyag 

számonkérése mélységében – az óraszámi eltérés miatt – (2:1) eltérőek. 

 

9. évfolyam 
Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Témák: 

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

mélyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. 

Ember és társadalom: Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok. Női 

és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. Ün-

nepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat. 

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

lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet 

összehasonlítása. Időjárás, éghajlat. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan. 

Az iskola: Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). Tantár-

gyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés kü-

lönböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az isko-

lában, a tanulásban. 
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10. évfolyam 

Beszédértés 
Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Témák 

A munka világa: Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. Pálya-

választás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

Életmód: Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, 

a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési 

szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Gyakori betegségek, sérülések, 

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

nálunk és más országokban. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás: Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, kon-

cert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, számí-

tógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

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

lekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése.  

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

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

Gazdaság és pénzügyek: Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, 

szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.  

 

11. évfolyam 

Beszédértés 
Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Témák 

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

Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni 

teendők. Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Ember és társadalom: Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás másokért, rászorulók segí-

tése. Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az embe-

rek és a nemzetek/kultúrák között (tolerancia, pl. fogyatékkal élők). Konfliktusok és kezelé-

sük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 
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Környezetünk: Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet 

összehasonlítása. Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. Környezetvéd-

elem a szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehetünk környezetünkért és a természet meg-

óvásáért, a fenntarthatóságért? Kultúránk alappiléreinek és főbb történelmi eseményeinek ismerete 

idegen nyelven. 

Az iskola: Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). Tantár-

gyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés 

különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet és a digitális 

eszközök szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

A munka világa: 

 Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. Pályaválasztás, tovább-

tanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

 

12. évfolyam 

Beszédértés 

Szóbeli interakció 

Összefüggő beszéd 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

 

Témák 

Életmód: Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, 

a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési 

szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermek-

ben, gyorséttermekben.  Ételrendelés telefonon és interneten. Gyakori betegségek, sérülések, bal-

eset. Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód ná-

lunk és más országokban. Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog). 

Szabadidő, művelődés, szórakozás: Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, kon-

cert, kiállítás stb. A művészetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc sport, iskolai 

sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet, okostelefonok. Az infokommunikáció 

szerepe a mindennapokban. Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

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

lekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. Cél-

nyelvi és más kultúrák. 
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Tudomány és technika: Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök sze-

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

Gazdaság és pénzügyek: Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, 

szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés a célnyelvi 

országokban. 

4. MATEMATIKA – Esti tagozat 

9. évfolyam 

Rendszerezés, ismétlés 

Halmazok 

Matematikai logika 

Kombinatorika, gráfok 

Számhalmazok, műveletek 

Hatvány, gyök 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 

Arányosság, százalékszámítás 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 
 

10. évfolyam 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Geometriai alapismeretek 

Háromszögek 

Négyszögek, sokszögek 

A kör és részei 

Transzformációk, szerkesztések 

Leíró statisztika 

Valószínűség-számítás 
 

11. évfolyam 

Halmazok, matematikai logika 

Kombinatorika, gráfok 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 

Trigonometria 

Koordinátageometria 

Leíró statisztika 
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12. évfolyam 

Sorozatok 

Térgeometria 

Valószínűség-számítás 

Rendszerező összefoglalás 

MATEMATIKA – Levelező tagozat 

9. évfolyam 

Halmazok 

Matematikai logika 

Kombinatorika, gráfok 

Számhalmazok, műveletek 

Hatvány, gyök 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 

Arányosság, százalékszámítás 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 
 

10. évfolyam 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Geometriai alapismeretek 

Háromszögek 

Négyszögek, sokszögek 

A kör és részei 

Transzformációk, szerkesztések 

Leíró statisztika 

Valószínűség-számítás 
 

11. évfolyam 

Halmazok, matematikai logika 

Kombinatorika, gráfok 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 

Trigonometria 

Koordinátageometria 

Leíró statisztika 

Valószínűség-számítás 
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12. évfolyam 

Sorozatok 

Térgeometria 

 

5. TÖRTÉNELEM 

9. évfolyam 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 

Vallások az ókorban 

Hódító birodalmak 

A középkori Európa 

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 

A középkori Magyar Királyság fénykora 

A kora újkor 

 

10. évfolyam 

A török hódoltság kora Magyarországon 

A felvilágosodás kora 

Magyarország a 18. században 

Új eszmék és az iparosodás kora 

A reformkor 

A forradalom és szabadságharc 
 

11. évfolyam 

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

A dualizmus kori Magyarország 

A nagy háború 

Az átalakulás évei 

A két világháború között 

A Horthy-korszak 

A második világháború 

A két világrendszer szembenállása 
 

12. évfolyam 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

A kádári diktatúra 

A kétpólusú világ és felbomlása 

A rendszerváltoztatás folyamata 

A világ a 21. században 

Magyarország a 21. században 

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 
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6. ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

12. évfolyam 

A család, a családi szocializáció  

A család gazdálkodása és pénzügyei 

Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi felelősségvállalás 

Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 

A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 

A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 

Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 

Bankrendszer, hitelfelvétel 

Vállalkozás és vállalat  

 

7. BIOLÓGIA 

9. évfolyam 

1. A biológia kutatási céljai és módszerei A biológia tudománya 

2. Az élet eredete és szerveződése 

 

Az élővilág egysége, a felépítés és működés 

alapelvei 

A sejt és a genom szerveződése és működése 

Sejtek és szövetek 

Élet és energia 

Az élet eredete és feltételei 

4. Öröklődés és evolúció A változékonyság molekuláris alapjai 

5. A biotechnológia módszerei és alkalmazása Egyedszintű öröklődés 

A biológiai evolúció 

 

10. évfolyam 

1. 

Az ember szervezete és egészsége 

 

Az emberi szervezet 

felépítése és műkö-

dése 

I. Testkép, testalkat, mozgásképesség 

II. Anyagforgalom 

III. Érzékelés, szabályozás 

 

Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 

A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi álla-

pot összefüggése 

Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 

 

2. Az életközösségek jellemzői és 

típusai 

Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek bio-

lógiai sokfélesége 

  

3. A bioszféra egyensúlya, fenn-

tarthatóság 

A Föld és a Kárpát-medence értékei 

Ember és bioszféra – fenntarthatóság 
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8. FIZIKA – Esti tagozat 

9. évfolyam 

Egyszerű mozgások  

Ismétlődő mozgások 

A közlekedés és sportolás fizikája  

Az energia  

A melegítés és hűtés következményei  

Víz és levegő a környezetünkben 

Gépek  

 

10. évfolyam 

Szikrák, villámok  

Elektromosság a környezetünkben  

Generátorok és motorok  

A hullámok szerepe a kommunikációban  

Képek és látás  

Az atomok és a fény  

Környezetünk épségének megőrzése  

A Világegyetem megismerése  

 

FIZIKA – Levelező tagozat 

9. évfolyam 

Egyszerű mozgások  

Ismétlődő mozgások 

A közlekedés és sportolás fizikája 

Az energia 

A melegítés és hűtés következményei 

Víz és levegő a környezetünkben 

Gépek 
 

10. évfolyam 

Szikrák, villámok  

Elektromosság a környezetünkben  
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Generátorok és motorok  

A hullámok szerepe a kommunikációban  

Képek és látás 

Az atomok és a fény  

Környezetünk épségének megőrzése  

A Világegyetem megismerése 

 

9. KÉMIA 

9. évfolyam 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

Kémiai átalakulások 

Elemek és szervetlen vegyületeik  

 

10. évfolyam 

A szén egyszerű szerves vegyületei 

Az életműködések kémiai alapjai 

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 

Környezeti kémia és környezetvédelem 

 

10. FÖLDRAJZ 

9. évfolyam 

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 

A kőzetburok 

A légkör 

A vízburok 

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 

10. évfolyam 

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 

Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő  
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11./1. 

 TERMÉSZETTUDOMÁNY 

11. évfolyam 

A természet megismerése  

Az ember környezetformáló tevékenysége  

Nyersanyagok, energiaforrások  

Változó éghajlat  

Az élővilág sokszínűsége 

Környezet és egészség 

Kozmikus környezetünk 

Jövőképek  

 

11./2. BIOLÓGIA 

11. évfolyam 

A mi bolygónk: Az élet története  

A mi bolygónk: Földi édenkertek 

Alkalmazkodás a változó környezethez 

Velünk élő élővilág  

Testünk az időben 

Utak az egészséghez 

Szenvedélyeink nyomában 

Ételek, élelmiszerek, táplálkozás 

Az egészséges környezet 

Genetikai örökségünk 

Biológia és jövő 

11./3. FIZIKA 

11. évfolyam 

Mindennapi természeti jelenségek, melyek a hírekben szerepelnek 

Eszközök, melyek a jelenben és a közeli jövőben megváltoztatják életünket 

Fantázia és valóság: Földünk és a Világűr, ahogy a fantasztikus filmekben megjelenik 

A kommunikáció fizikája 

A modern kor emberének nagy vállalkozásai a fizika területén 

A józan ész és a fizika: Tudományos eredmények megjelenése a hírforrásainkban, kör-

nyezetünkben 

Ahogy a fizika a múltat alakította 
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11./4. KÉMIA 

11. évfolyam 

Kémia mindenhol 

Különleges és veszélyes anyagok 

Kémiai mítoszok nyomában 

Utazás a Nobel-díj körül 

Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság 
 

11./5. FÖLDRAJZ 

11. évfolyam 

Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei – változó igények, átalakuló fo-

gyasztás, erősödő környezeti szemlélet 

Az élelmiszer-termelés és -fogyasztás környezeti vonatkozásai  

Demográfiai válsághelyzetek és következményei 

Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, internet és a hálózatosodás – dilem-

mák, ellentmondások, környezeti következmények 

Az éghajlatváltozás kérdései 

A víz, mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi vonatkozásai 

Hulladéktermelés és -felhasználás 

A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata 

A környezeti hatások következményei–Élhető marad-e a Föld? 
 

12. MŰVÉSZETEK 

11. évfolyam 

Korszak, stílus, műfaj  

Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi üzenet 

 

12. évfolyam 

A vizuális közlés hatásmechanmusa – Vizuális információfeldolgozás 

Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás, személyesség 

Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás 

Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet egyensúlya 
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13. DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ 

12. évfolyam 

Szabályjátékok 

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal) 

Rögtönzés 

Saját történetek feldolgozása 

Műalkotások feldolgozása 

Dramaturgiai ismeretek 

A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc) 

Dráma- és színháztörténet 

Dráma- és színházelmélet 

Kortárs dráma és színház 

Színjátékos tevékenység (vers- és prózamondás, jelenet, előadás) 

Színházi előadás feldolgozása 
 

14. DIGITÁLIS KULTÚRA 

9. évfolyam 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

Információs társadalom, e-Világ 

Mobiltechnológiai ismeretek 

Szövegszerkesztés 
 

10. évfolyam 

Számítógépes grafika 

Multimédiás dokumentumok készítése 

Online kommunikáció 

Publikálás ismerete a világhálón 

Táblázatkezelés 
 

11. évfolyam 

Adatbázis-kezelés 

A digitális eszközök használata 

 


