
A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖREI ÉS KÖVETELMÉNYEI 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

MAGYAR NYELV 

1. Kommunikáció: 

• A nyelv, mint kommunikáció 

• Pragmatika 

• Nyelvi és vizuális kommunikáció 

• A kommunikáció működése 

• Személyközi kommunikáció 

• A tömegkommunikáció 

2. A magyar nyelv története: 

• A nyelv, mint történeti képződmény 

• A magyar nyelv rokonsága 

• Nyelvtörténeti korszakok 

• A magyar nyelv szókészletének alakulása 

• Nyelvművelés 

3. Ember és nyelvhasználat: 

• Ember és nyelv 

• A jel, a jelrendszer 

• Nyelvváltozatok 

• Nemzetiségi nyelvhasználat és határon túli magyar nyelvűség 

• Nyelv és társadalom 

4. A nyelvi szintek: 

• Hangtan 

• A helyesírás 

• Alaktan és szótan 

• A mondat szintagmatikus szerkezete 

• Mondattan 

5. A szöveg: 

• A szöveg és a kommunikáció 

• A szöveg szóban és írásban 

• A szöveg szerkezete és jelentése 

• Szövegértelmezés 

• Az intertextualitás 

• A szövegtípusok 

• Az elektronikus írásbeliség és a világháló hatása a szövegre, szövegek a 

médiában 



6. A retorika alapjai: 

• A nyilvános beszéd 

• Érvelés, megvitatás, vita 

• A szövegszerkesztés eljárásai 

7. Stílus és jelentés: 

• Szóhasználat és stílus 

• A szójelentés 

• Stíluseszközök 

• Stílusréteg, stílusváltozat 

 

IRODALOM 

SZERZŐK, MŰVEK 

A SZERZŐK, MŰVEK szempontjaiból összeállított tételekben megjelenhetnek különböző korok, 

szerzők, művek az ÉRTELMEZÉSI SZINTEK, MEGKÖZELÍTÉSEK szempontjai szerint. 

1. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők: 

• Ady Endre 

• Arany János 

• Babits Mihály 

• József Attila 

• Kosztolányi Dezső 

• Petőfi Sándor 

2. Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők: 

• Balassi Bálint 

• Berzsenyi Dániel 

• Csokonai Vitéz Mihály 

• Illyés Gyula 

• Jókai Mór 

• Karinthy Frigyes 

• Kassák Lajos 

• Kertész Imre 

• Kölcsey Ferenc 

• Krúdy Gyula 

• Márai Sándor 

• Mikszáth Kálmán 

• Móricz Zsigmond 

• Nagy László 

• Nemes Nagy Ágnes 

• Németh László 



• Ottlik Géza 

• Örkény István 

• Pilinszky János 

• Radnóti Miklós 

• Szabó Lőrinc 

• Szilágyi Domokos 

• Vörösmarty Mihály 

• Weöres Sándor 

• Zrínyi Miklós 

• A fenti lista bővíthető legfeljebb két, a fentiekhez hasonló jelentőségű 

szerzővel, vagy egy szerzővel a közelmúlt vagy a jelenkor irodalmából. 

3. Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők: 

• Kortárs műalkotás: a mindenkori vizsga előtti utolsó harminc évben 

keletkezett (írt, bemutatott, megjelent) irodalmi alkotás. 

4. Művek a világirodalomból: 

• Választható korok és művek a világirodalomból 

5. Színház és dráma: 

• Szophoklész egy műve 

• Shakespeare egy műve 

• Moliére egy műve 

• Katona József: Bánk bán 

• Madách Imre: Az ember tragédiája 

• Egy 19. századi dráma: Ibsen, Csehov 

• Örkény István egy drámája 

• Egy 20. századi magyar dráma 

6. Az irodalom határterületei: 

• Egy jelenség, vagy szerző, vagy műfaj, vagy műalkotás elemzése vagy 

bemutatása a lehetséges témák egyikéből. 

7. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

• Egy szerző, vagy műalkotás, vagy jelenség, vagy intézmény bemutatása 

vagy elemzése a lehetséges témák egyikéből. 

 

ÉRTELMEZÉSI SZINTEK, MEGKÖZELÍTÉSEK 

Az ÉRTELMEZÉSI SZINTEK, MEGKÖZELÍTÉSEK szempontjai különböző korokból és 

szerzőktől származó műveket is kérhetnek a SZERZŐK, MŰVEK megengedett témaköreiben. 

1. Témák, motívumok 

2. Műfajok, poétika 

3.  Korszakok, stílustörténet 



MATEMATIKA 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok: 

• Halmazok:Halmazműveletek.Számosság, részhalmazok. 

• Matematikai logika:Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában. 

• Kombinatorika 

• Gráfok 

2. Számelmélet, algebra: 

• Alapműveletek 

• A természetes számok halmaza, számelméleti 

ismeretek:Oszthatóság.Számrendszerek. 

• Racionális és irracionális számok 

• Valós számok 

• Hatvány, gyök, logaritmus 

• Betűkifejezések:Nevezetes azonosságok. 

• Arányosság:Százalékszámítás. 

• Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-

rendszerek:Algebrai egyenletek, egyenletrendszere(elsőfokú egyenletek, 

egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek;magasabb fokú 

egyenletek; négyzetgyökös egyenletek).Nem algebrai 

egyenletek(abszolútértékes egyenletek; exponenciális és logaritmusos 

egyenletek; trigonometrikus egyenletek).Egyenlőtlenségek, 

egyenlőtlenségrendszerek. 

• Középértékek, egyenlőtlenségek 

3. Függvények, az analízis elemei: 

• A függvény 

• Egyváltozós valós függvények:A függvények grafikonja, függvény-

transzformációk. A függvények jellemzése. 

• Sorozatok:Számtani és mértani sorozatok. Kamatos kamat, járadékszámítás. 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria: 

• Elemi geometria:Térelemek. A távolságfogalom segítségével definiált 

ponthalmazok. 

• Geometriai transzformációk:Egybevágósági transzformációk. Hasonlósági 

transzformációk. 

• Síkbeli és térbeli alakzatok:Síkbeli alakzatok(háromszögek; négyszögek; 

sokszögek; kör).Térbeli alakzatok. 

• Vektorok síkban és térben 

• Trigonometria 

• Koordinátageometria:Pontok, vektorok. Egyenes. Kör. 

• Kerület, terület 

• Felszín, térfogat 

 



 

5. Valószínűség-számítás, statisztika: 

• Leíró statisztika: Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző 

ábrázolásai. Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók. 

• A valószínűség-számítás elemei 

 

 

TÖRTÉNELEM 

1. Az ókor és kultúrája: 

• Poliszok ókori Hellászban 

• Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában 

• Az európai kultúra alapjai 

2. A középkor: 

• Nyugat-Európa a kora középkorban 

• A középkori egyház 

• Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában 

• Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom 

• A középkor kultúrája 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora: 

• A magyar nép története az államalapításig 

• Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora 

• Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora 

• A Hunyadiak 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789): 

• A földrajzi felfedezések és következményei 

• Reformáció és katolikus megújulás 

• Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században 

• A felvilágosodás kora 

5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790): 

• Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése 

• Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 

• A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 

• Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban 

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-

1914): 

• A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk 

• A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában 

• Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért 



• Az ipari forradalom hullámai és hatásai 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914): 

• A reformkor 

• Forradalom és szabadságharc 

• A kiegyezés és a dualizmus 

• Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában 

8. A világháborúk kora (1914-1945): 

• Az első világháború és következményei 

• A fasizmus és a nemzetiszocializmus 

• A kommunista diktatúra 

• A második világháború 

9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945): 

• Az első világháború és következményei Magyarországon 

• A Horthy-korszak 

• Művelődési viszonyok és társadalom 

• Magyarország a második világháborúban 

10. A jelenkor (1945-től napjainkig): 

• A kétpólusú világ kialakulása 

• A kétpólusú világrend megszűnése 

• Az európai integráció 

• A globális világ sajátosságai 

11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig: 

• A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak 

• Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

• A Kádár-korszak 

• A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés 

• Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság 

12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek: 

• Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás 

• Az aktív és felelős állampolgárság alapjai 

• Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, folyamatok. A 

munkaviszonyhoz kapcsolódó ismeretek 

 

 

 

 

 

 



ÉLŐ IDEGEN NYELV 

A 40/2002. (V. 24.) OM rendelet előírásai alapján az idegen nyelv középszintű érettségi a 

„B1” küszöbszinthez kötött. 

1. Személyes vonatkozások, család: 

• A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) 

• Családi élet, családi kapcsolatok 

• A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

• Személyes tervek 

2. Ember és társadalom: 

• A másik ember külső és belső jellemzése 

• Baráti kör 

• A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

• Női és férfi szerepek 

• Ünnepek, családi ünnepek 

• Öltözködés, divat 

• Vásárlás, szolgáltatások (posta) 

• Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

3. 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 

• Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért vagy a természet megóvásáért? 

• Időjárás 

4. Az iskola: 

• Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 

• Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

• A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

• Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

5. A munka világa: 

• Diákmunka, nyári munkavállalás 

• Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

6. Életmód: 

• Napirend, időbeosztás 

• Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás 

szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) 

• Étkezési szokások a családban 

• Ételek, kedvenc ételek 

• Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 



• Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

• Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás: 

• Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

• Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

• Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

• Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

• Kulturális események 

8. Utazás, turizmus: 

• A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

• Nyaralás itthon, illetve külföldön 

• Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

• Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

9. Tudomány és technika: 

• Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

• A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

10. Gazdaság: 

• Családi gazdálkodás 

• A pénz szerepe a mindennapokban 

• Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

 

 

BIOLÓGIA 

1. Bevezetés a biológiába: 

• A biológia tudománya(vizsgálati szempontok, vizsgáló módszerek) 

• Az élet jellemzői: Szerveződési szintek. 

• Fizikai, kémiai alapismeretek 

2. Egyed alatti szerveződési szint: 

• Szervetlen és szerves alkotóelemek: Elemek, ionok. Szervetlen molekulák. 

Lipidek. Szénhidrátok. Fehérjék. Nukleinsavak, nukleotidok. 

• Az anyagcsere folyamatai: Felépítés és lebontás kapcsolata. Felépítő 

folyamatok. Lebontó folyamatok. 

• Sejtalkotók (az eukarióta sejtben): Elhatárolás. Mozgás. Anyagcsere. 

Osztódás.A sejtműködések vezérlése. 

3. Az egyed szerveződési szintje: 

• Nem sejtes rendszerek: Vírusok. 

• Önálló sejtek: Baktériumok. Egysejtű eukarióták. 

• Többsejtűség: A gombák, növények, állatok elkülönülése. Sejtfonalak. 

Teleptest és álszövet. 



• Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak: A növényvilág főbb 

csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából. Az állatvilág főbb 

csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából. A növények szövetei, 

szervei(szövetek; gyökér, szár, levél; virág, termés). Az állatok szövetei, 

szaporodása, viselkedése(szövetek; szaporodás, egyedfejlődés; viselkedés). 

4. Az emberi szervezet: 

• Homeosztázis 

• Kültakaró: Bőr. A bőr gondozása, védelme. 

• A mozgás: Vázrendszer. Izomrendszer. Szabályozás. A mozgás és mozgási 

rendszer egészségtana. 

• A táplálkozás: Táplálkozás. Emésztés. Felszívódás. Szabályozás. Táplálkozás 

egészségtana. 

• A légzés: Légcsere. Gázcsere. Hangképzés. Szabályozás. A légzés és a 

légzőrendszer egészségtana, elsősegélynyújtás. 

• Az anyagszállítás: A testfolyadékok. A szöveti keringés. A szív és az erek. 

Szabályozás. A keringési rendszer egészségtana, elsősegélynyújtás. 

• A kiválasztás: A vizeletkiválasztó rendszer működése. Szabályozás. A 

kiválasztó szervrendszer egészségtana. 

• A szabályozás: Idegrendszer(sejtszintű folyamatok; szinapszis; az 

idegrendszer általános jellemzése; a gerincvelő; az agy; testérző rendszerek; 

érzékelés; látás; hallás és egyensúlyérzés; kémiai érzékelés; testmozgató 

rendszerek; vegetatív érző és mozgató rendszerek).Az emberi magatartás 

biológiai-pszichológiai alapjai (öröklött elemek; tanult elemek; emlékezés; 

pszichés fejlődés). Az idegrendszer egészségtana (drogok). A hormonrendszer 

(belső elválasztású mirigyek; a hormonrendszer egészségtana). Az 

immunrendszer (immunitás; vércsoportok; az immunrendszer egészségtana).  

• Szaporodás és egyedfejlődés: Szaporítószervek. Egyedfejlődés (a 

szaporodás, fejlődés egészségtana). 

5. Egyed feletti szerveződési szintek: 

• Populáció: Környezeti kölcsönhatások. Kölcsönhatások (viselkedésbeli 

kölcsönhatások; ökológiai kölcsönhatások). 

• Életközösségek (élőhelytípusok): Az életközösségek jellemzői. Hazai 

életközösségek.  

• Bioszféra(globális folyamatok). 

• Ökoszisztéma: Anyagforgalom.  

• Környezet- és természetvédelem(levegő; víz; energia, sugárzás; talaj; 

hulladék). 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció: 

• Molekuláris genetika: Alapfogalmak. Mutáció. A génműködés szabályozása. 

• Mendeli genetika: Minőségi jellegek. Mennyiségi jellegek.  

• Populációgenetika és evolúciós folyamatok: Ideális és reális populáció. 

Adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok. Biotechnológia. Bioetika.  



• A bioszféra evolúciója: Az ember evolúciója. 

 

 

FÖLDRAJZ 

1. Térképi ismeretek: 

• A térkép 

• Tájékozódás a térképen és a térképpel 

• Távérzékelés és térinformatika 

2. Kozmikus környezetünk: 

• A csillagászati ismeretek fejlődése. A Világegyetem 

• A Nap és kísérői 

• A Föld és mozgásai(tengely körüli forgás; Nap körüli keringés) 

• Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében 

3. A geoszférák földrajza: 

I. A kőzetburok 

• Földtörténet 

• A Föld gömbhéjas szerkezetének jellemzői 

• A kőzetlemezek és – mozgásaik következményei 

• A hegységképződés 

• A kőzetburok (litoszféra) építőkövei, ásványkincsek 

• A Föld nagyszerkezeti egységei(ősföldek; röghegységek; gyűrthegységek; 

süllyedékterületek, síkságok) 

• A földfelszín formálódása 

• A talaj 

II. A levegőburok 

• A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete 

• A levegő felmelegedése 

• A levegő mozgása 

• Felhő- és csapadékképződés 

• Az időjárás és az éghajlat 

• A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 

• A légszennyezés következményei 

III. A vízburok földrajza 

• A vízburok kialakulása és tagolódása, tulajdonságai és mozgásai 

• A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk(a tavak; a folyóvizek) 

• A felszín alatti vizek 

• A víz és a jég felszínformáló munkája 

• A karsztosodás 

• A vízburok, mint gazdasági erőforrás 



IV. A geoszférák kölcsönhatásai 

4. A földrajzi övezetesség: 

I. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek(szoláris éghajlati övezetek; valódi 

éghajlati övezetek) 

II. A vízszintes földrajzi övezetesség 

III. Az egyes övezetek egyedi jellemzői 

• A forró övezet(egyenlítői öv; átmeneti öv; térítői öv; monszun vidék) 

• Mérsékelt övezet: Meleg-mérsékelt öv(mediterrán terület; monszun terület). 

Valódi mérsékelt öv (óceáni terület; mérsékelten szárazföldi terület; 

szárazföldi terület; szélsőségesen szárazföldi terület). 

• Hidegmérsékelt öv 

• A hideg övezet(sarkköri öv; sarkvidéki öv) 

IV. A függőleges földrajzi övezetesség 

5. Társadalmi folyamatok a 21. század elején: 

• A népesség földrajzi jellemzői(demográfiai folyamatok; a népesség területi 

eloszlása). 

• Településtípusok, urbanizáció 

6. A világgazdaság jellemző folyamatai: 

• A nemzetgazdaságok és a világgazdaság 

• Integrációs folyamatok 

• A globaizáció 

• A monetáris világ 

7. Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában: 

• A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi sajátosságai 

• Magyarország természeti adottságai 

• Magyarország társadalmi jellemzői 

• A hazai gazdasági fejlődés jellemzői 

• Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe 

• A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 

• Természeti, kulturális és történelmi értékek védelme 

• Magyarország környezeti állapota 

• Az országhatárokon átívelő kapcsolatok 

8. Európa földrajza. A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában: 

I. Európa általános természetföldrajzi képe 

II. Európa általános társadalomföldrajzi képe 

III. Az Európai Unió 

IV. A területi fejlettség különbségei Európában 

• Az Európai Unió magterületei (Egyesült Királyság; Franciaország; Benelux 

államok; Németország) 

• Fejlett gazdaságú országok Európa közepén(Ausztria; Svájc) 



• A gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái (Olaszország; Spanyolország, 

Görögország) 

• Kelet- Közép- és Délkelet-Európa rendszerváltó országai(Lengyelország; 

Csehország; Szlovákia; Románia; Délszláv államok; Szlovénia; Horvátország; 

Szerbia) 

• Kelet-Európa(Oroszország; Ukrajna) 

9. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági 

jellemzői: 

I. A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajzi képe 

II.  Ázsia földrajza 

• Ázsia általános földrajzi jellemzői 

• Ázsia országai (Kína; Japán; India; Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó 

országai; Délnyugat-Ázsia) 

III. Ausztrália és Óceánia földrajza 

IV. A sarkvidék földrajza 

V. Afrika földrajza 

• Afrika általános földrajzi jellemzői 

• Afrika regionális földrajza 

VI. Amerika földrajza 

• Amerikai általános földrajza 

• Amerika országai regionális földrajza(Amerikai Egyesült Államok; Kanada; 

Latin-Amerika; Mexikó; Brazília; „Banánköztársaságok”, adóparadicsomok) 

10. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei: 

• A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

• A demográfiai és urbanizációs válság 

• Élelmezési válság 

• A mind nagyobb méretű fogyasztás és a gazdasági növekedés 

következményei 

• A környezet- és a természetvédelem feladatai 

 

 

 

INFORMATIKA 

1. Információs társadalom: 

• A kommunikáció: A kommunikáció általános modellje. Információs és 

kommunikációs technológiák és rendszerek. 

• Információ és társadalom: Az informatika fejlődéstörténete. A modern 

információs társadalom jellemzői. Informatika és etika. Jogi ismeretek. 

2. Informatikai alapismeretek – hardver: 



• Jelátalakítás és kódolás: Analóg és digitális jelek. Az adat és az 

adatmennyiség. Bináris számábrázolás. Logikai műveletek. Bináris 

karakterábrázolás. Bináris kép- és színkódolás. Kép- és hang-digitalizálás. 

Tömörített adattárolás.  

• A számítógép felépítése: A Neumann-elvű számítógépek. A számítógép főbb 

részei és jellemzői. A perifériák típusai és főbb jellemzőik. A számítógép 

részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése. Hálózatok.  

• Munkavédelem és ergonómia 

3. Informatikai alapismeretek - szoftver: 

• Az operációs rendszer és főbb feladatai: Az operációs rendszerek részei és 

funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete. Háttértárak kezelése. 

Tömörítés. Adatvédelem, adatbiztonság. Kártevők, vírusvédelem. A hálózatok 

alapvető szolgáltatásai. 

4. Szövegszerkesztés: 

• A szövegszerkesztő használata:Dokumentum megnyitása, mentése. 

Szövegbevitel, szövegjavítás. 

• Szövegjavítási funkciók:Keresés és csere. Kijelölés, másolás, mozgatás, 

törlés. Nyelvi segédeszközök. 

• Szövegszerkesztési alapok:A dokumentum egységei. Karakterformázás. 

Bekezdésformázás. Szakaszformázás. Stílusok. 

• Táblázatok és objektumok a szövegben:Táblázatkészítés a 

szövegszerkesztővel. Képek és alakzatok beillesztése. Tartalomjegyzék. 

5. Táblázatkezelés: 

• A táblázatkezelő használata:Táblázat megnyitása, mentése. Adatok bevitele, 

javítása. 

• A táblázat szerkezete:Cella, oszlop, sor, tartomány, munkalap. 

• Adatok a táblázatokban: Cella tartalma. Számformátumok. Adatok 

rendezése, kigyűjtése. A cellahivatkozások használata. Képletek szerkesztése, 

függvények alkalmazása. 

• Táblázatformázás: Karakter- és cellaformázások. Sor-, oszlop, 

tartománybeálltások. Oldalbeállítások. 

• Diagramok és egyéb objektumok: Diagramok. Objektumok. 

6. Adatbázis-kezelés: 

• Az adatbázis-kezelés alapfogalmai: Az adatbázis alapfogalmai. 

• Az adatbázis szerkezete és kialakítása: Az adatbázis-kezelés alapműveletei. 

Adattípusok. Adatok módosítása, törlése. Adattáblák közötti kapcsolatok. 

• Alapvető adatbázis-kezelési műveletek: Lekérdezések. Számítások végzése. 

• Képernyő és nyomtatási formátumok: Űrlapok és jelentések használata 

7. Információs hálózati szolgáltatások: 

• Kommunikáció az interneten:Hálózati alapismeretek. Elektronikus levelezési 

rendszer használata. Állományok átvitele. Web-szolgáltatás. Keresőrendszerek. 

Az internet veszélyforrásai. 



• Weblapkészítés:Hálózati dokumentumok szerkezete. Weblap készítése 

weblapszerkesztővel. Formázási lehetőségek. 

8. Prezentáció és grafika: 

• Prezentáció: Adatok bevitele és módosítása. Prezentáció elkészítése és 

formázása. 

• Grafika:Megnyitás, mentés, beszúrás. Elemi alakzatok megrajzolása, 

módosítása. Képek feldolgozása, formázása. 

9. Könyvtárhasználat: 

• Könyvtárak:A könyvtár fogalma. Könyvtártípusok. A könyvtári 

szolgáltatások.  

• Információ-keresés:Tájékozódás a könyvtárban. Információ-keresési 

stratégiák. 

• Forráshasználat: Dokumentum-használat. Kézikönyv-használat. 

Forráskiválasztás. Forrásjelölés. 

 

 

FIZIKA 

1. Mechanika: 

• Newton törvényei: Newton I. törvénye (kölcsönhatás; mozgásállapot – 

változás; tehetetlenség, tömeg; inerciarendszer).Newton II. törvénye 

(erőhatás, erő, eredő erő támadáspont, hatásvonal; lendület, lendületváltozás; 

lendület-megmaradás; zárt rendszer; ütközések vizsgálata;szabaderő, 

kényszererő). Newton III. törvénye 

• Pontszerű és merev test egyensúlya: (forgatónyomaték; erőpár; egyszerű 

gépek: emelő, csiga; tömegközéppont). 

• Mozgásfajták:(anyagi pont, merev test; vonatkoztatási rendszer; pálya, út, 

elmozdulás). Egyenes vonalú egyenletes mozgás (sebesség, átlagsebesség; 

mozgást befolyásoló tényezők: súrlódás, közegellenállás súrlódási erő). 

Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás (egyenletesen változó mozgás 

átlagsebessége, pillanatnyi sebessége; gyorsulás; négyzetes úttörvény; 

szabadesés, nehézségi gyorsulás). Összetett mozgások (függőleges hajítás). 

Periodikus mozgások. Az egyenletes körmozgás (periódusidő, fordulatszám; 

kerületi sebesség; szögelfordulás, szögsebesség; centripetális gyorsulás; 

centripetális erő, mint a körmozgást fenntartó erő). Mechanikai 

rezgések(rezgőmozgás; harmonikus rezgőmozgás; kitérés, amplitúdó, fázis; 

rezgésidő, frekvencia; rugalmas erő; matematikai inga; lengésidő; csillapított 

és csillapítatlan rezgések; rezgő rendszer energiája; szabadrezgés, 

kényszerrezgés; rezonancia). Mechanikai hullámok (longitudinális, 

transzverzális hullám, polarizált hullám, egy-, két-, háromdimenziós hullám; 

hullámhossz, terjedési sebesség, frekvencia; visszaverődés, törés jelensége; 



beesési, visszaverődési, törési szög, törésmutató; polarizáció; interferencia; 

elhajlás; állóhullám, hangforrás, hanghullámok; hangerősség; 

hangmagasság; hangszín). 

• Munka, energia(munkavégzés, munka; gyorsítási munka; emelési munka; 

súrlódási munka; energia, energiaváltozás; mechanikai energia: mozgási 

energia; rugalmassági energia; helyzeti energia; energia-megmaradás 

törvénye; teljesítmény; hatásfok). 

• Folyadékok és gázok mechanikája(a légnyomás kimutatása és mérése; 

Pascal törvénye; hidrosztatikai nyomás; felhajtóerő; felületi feszültség; 

közegellenállás; kontinuitási törvény; Bernoulli-törvény). 

2. Hőtan, termodinamika: 

• Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly(egyensúlyi állapot; hőmérséklet, 

nyomás, térfogat; belső energia; anyagmennyiség /tömeg, részecskeszám/, 

mól; ideális gáz; Avogadro törvénye). 

• Hőtágulás(szilárd anyag lineáris, térfogati hőtágulása; folyadékok 

hőtágulása). 

• Állapotegyenletek /összefüggés a gázok állapotjelzői között/(Gay-Lussac I. 

és II. törvénye;Boyle-Mariotte törvénye; egyesített gáztörvény; 

állapotegyenlet; izobár, izochor, izoterm állapotváltozás). 

• Az ideális gáz kinetikus modellje(hőmozgás). 

• Energiamegmaradás hőtani folyamatokban: Termikus, mechanikai 

kölcsönhatás. Hőmennyiség, munkavégzés. A termodinamika I. főtétele zárt 

rendszer (belső energia; adiabatikus állapotváltozás).  

• Kalorimetria(fajhő, hőkapacitás, termikus egyensúly; gázok fajhői). 

• Halmazállapotváltozások: Olvadás, fagyás(olvadáshő; olvadáspont).  

Párolgás, lecsapódás (párolgáshő; telített és telítetlen gőz; forrás, forráspont, 

forráshő; szublimáció). Jég, víz, gőz (a víz különleges fizikai tulajdonságai; a 

levegő páratartalma; csapadékképződés).  

• A termodinamika II. főtétele:Hőfolyamatok iránya(reverzibilis, irreverzibilis 

folyamatok). Hőerőgépek (hatásfok).  

3. Elektromágnesség: 

• Elektromos mező: Elektrosztatikai alapjelenségek (kétféle elektromos töltés; 

vezetők és szigetelők; elektroszkóp; elektromos megosztás; Coulomb-törvény; a 

töltésmegmaradás törvénye). Az elektromos mező jellemzése(térerősség; 

erővonalak, fluxus; feszültség; homogén mező). Töltések mozgása elektromos 

mezőben. Töltés, térerősség a vezetőkön (töltések elhelyezkedése vezetőkön; 

térerősség a vezetők belsejében és felületén; csúcshatás; az elektromos mező 

árnyékolása; földelés). Kondenzátorok. Kapacitás (síkkondenzátor; feltöltött 

kondenzátor energiája).  

• Egyenáram: Elektromos áram, áramerősség (feszültségforrás, áramforrás; 

áramerősség- és feszültségmérő műszerek). Ohm törvénye. Ellenállás (vezetők 

ellenállása, fajlagos ellenállás; változtatható ellenállás; fogyasztók soros és 

párhuzamos kapcsolása; az eredő ellenállás). Félvezetők. Félvezető eszközök. 



Az egyenáram hatásai, munkája és teljesítménye (hő-, mágneses, vegyi hatás). 

Galvánelemek, akkumulátor. 

• Az időben állandó mágneses mező: Mágneses alapjelenségek (a dipólus 

fogalma; mágnesezhetőség, mágneses megosztás; a Föld mágneses mezeje; 

iránytű). A mágneses mező jellemzése (indukcióvektor; indukcióvonalak, 

indukciófluxus). Az áram mágneses mezeje (hosszú egyenes vezető, egyenes 

tekercs mágneses mezeje; homogén mágneses mező; elektromágnes, vasmag).  

Mágneses erőhatások (a mágneses mező erőhatása áramjárta vezetőre; 

Lorentz-erő). 

• Az időben változó mágneses mező: Az indukció alapjelensége (mozgási 

indukció; nyugalmi indukció; Lenz törvénye; önindukció; tekercs mágneses 

energiája). A váltakozó áram (a váltakozó áram fogalma; generátor, motor, 

dinamó; pillanatnyi, maximális és effektív feszültség és áramerősség). A 

váltakozó áram teljesítménye és munkája. Transzformátor. 

• Elektromágneses hullámok: Az elektromágneses hullám fogalma (terjedési 

sebessége vákuumban; az elektromágneses hullámok spektruma: 

rádióhullámok, infravörös sugarak, fény, ultraibolya, röntgen- és 

gammasugarak; párhuzamos rezgőkör; rezonancia; antenna, szabad 

elektromágneses hullámok). 

4. Optika: 

• A fény, mint elektromágneses hullám: Terjedési tulajdonságok (fényforrás; 

fénynyaláb, fénysugár; fénysebesség). Hullámjelenségek (a visszaverődés és 

törés törvényei – Snellius-Descartes törvény; prizma; abszolút és relatív 

törésmutató; teljes visszaverődés, határszög /száloptika/; diszperzió; 

színképek; homogén és összetett színek; fényinterferencia; fénypolarizáció, 

polárszűrő; lézerfény). A geometriai fénytani leképezés (az optikai kép 

fogalma /valódi, látszólagos/; síktükör; lapos gömbtükrök /homorú, domború/; 

vékony lencsék /gyűjtő, szóró/; fókusztávolság, dioptria; leképezési törvény; 

nagyítás; egyszerű nagyító; fényképezőgép, vetítő, mikroszkóp, távcső). A 

szem és a látás (rövidlátás, távollátás; szemüveg). 

5. Atomfizika, magfizika: 

• Az anyag szerkezete: Atom. Molekula. Ion. Kémiai elem. Avogadro-szám. 

Relatív atomtömeg. Atomi tömegegység. 

• Az atom szerkezete:Elektron. Elemi töltés.Elektronburok. Rutherford-féle 

atommodell. Atommag. A kvantumfizika elemei (Planck-formula; foton 

/energiakvantum/; fényelektromos jelenség; kilépési munka; fotocella 

/fényelem/; vonalas színkép; Bohr-féle atommodell; energiaszintek; Bohr-

posztulátumok; alapállapot, gerjesztett állapot; ionizációs energia). 

Részecske- és hullámtermészet (a fény, mint részecske; tömeg-energia 

ekvivalencia; az elektron hullámtermészete). Az elektronburok szerkezete 

(kvantumszámok/fő- és mellékkvantumszám/; Pauli-féle kizárási elv; 

elektronhéj). 



• Az atommagban lejátszódó jelenségek: Az atommag összetétele (proton; 

neutron; nukleon; rendszám; tömegszám; izotóp; erős /nukleáris/ 

kölcsönhatás; magerő; tömeghiány; kötési energia). Radioaktivitás (radioaktív 

bomlás; α-, β-, γ-sugárzás; magreakció; felezési idő; bomlási törvény; 

aktivitás; mesterséges radioaktivitás; sugárzásmérő detektorok). Maghasadás 

(hasadási reakció; hasadási termék; lassítás; láncreakció; hasadási energia; 

szabályozott láncreakció; atomreaktor; atomerőmű; atomenergia /nukleáris 

energia/; szabályozatlan láncreakció; atombomba). Magfúzió (a Nap 

energiája; hidrogénbomba). 

• Sugárvédelem: Sugárterhelés. Háttérsugárzás. Elnyelt sugárdózis. 

Dózisegyenérték. 

6. Gravitáció, csillagászat: 

• A gravitációs mező: Az általános tömegvonzás törvénye. A bolygómozgás 

Kepler törvényei. Súly és súlytalanság. Nehézségi erő. Potenciális energia 

homogén gravitációs mezőben. Kozmikus sebességek. 

• Csillagászat: Fényév. Vizsgálati módszerek, eszközök. Naprendszer. Nap. 

Hold Üstökösök, meteoritok. A csillagok. A Tejútrendszer, galaxisok. Az 

ősrobbanás elmélete. A táguló Univerzum. 

7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek(A fejezethez kapcsolódó kérdések, 

feladatok az előző fejezetek témaköreiben jelennek meg.): 

• A fizikatörténet fontosabb személyiségei: Arkhimédész, Kopernikusz, 

Kepler, Galilei, Newton, Huygens, Watt, Ohm, Joule, Ampère, Faraday, Jedlik 

Ányos, Eötvös Loránd, J. J. Thomson, Rutherford, M. Curie és P. Curie, 

Planck, Bohr, Einstein, Kármán Tódor, Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő. 

• Felfedezések, találmányok, elméletek: Geo- és heliocentrikus világkép. „Égi 

és földi mechanika egyesítése”. Távcső, mikroszkóp, vetítő. A fény 

természetének problémája. Gőzgép és alkalmazásai. Dinamó, generátor, 

elektromotor. Az elektromágnesség egységes elmélete. Belső égésű motorok. 

Az elektron felfedezésének története. Radioaktivitás, az atomenergia 

alkalmazása. Röntgensugárzás. Kvantummechanika. Az űrkutatás történetének 

legfontosabb eredményei. Félvezetők. 

 

 

 

TESTNEVELÉS 

ELMÉLETI ISMERETEK 

1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek 

2. A harmonikus testi fejlődés 



3. A testmozgás, a sport szerepe az egészséges életmód kialakításában, és a 

személyiség fejlesztésében 

4. A motoros képességek szerepe a teljesítményben 

5. Gimnasztikai ismeretek 

6. Atlétika 

7. Torna 

8. Zenés-táncos mozgásformák 

9. Küzdősportok, önvédelem 

10. Úszás 

11. Testnevelési és sportjátékok 

12. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

 

ELMÉLETI ISMERETEK 

1. Gimnasztika 

2. Atlétika 

• Futások 

• Ugrások 

• Dobások 

3. Torna 

• Talajtorna 

• Szekrényugrás 

• Felemáskorlát 

• Gerenda 

• Ritmikus gimnasztika 

• Gyűrű 

• Nyújtó 

• Korlát 

4. Küzdősportok, önvédelem 

5. Úszás 

6. Testnevelési és sportjátékok 

• Kézilabda 

• Kosárlabda 

• Labdarúgás 

• Röplabda 

 

 

 

 



KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A növények külső, belső felépítése, növényrendszertan: 

• Növények külső, belső felépítése 

• Növényrendszertan 

2. A kertészeti termesztés tárgyi feltételei, éghajlattan, talajművelés: 

• A kertészeti termesztés tárgyi feltételei 

• Éghajlattan 

• Talajtan 

• Talajművelés 

3. Trágyázás és öntözés, növényvédelem: 

• Trágyázás 

• Öntözés 

• Növényvédelem 

4. A termesztés, növényápolás gépei, üzemeltetésük: 

• A talajművelés gépei 

• Szerves- és műtrágyaszóró gépek 

• A növényvédelem gépei 

• A szállítás, rakodás gépei 

• Az öntözés gépei 

5. A gazdálkodás alapismeretei: 

• Alapfogalmak 

• A termelés reálszférája 

• A termelés pénzügyei 

6. A zöldfelületek csoportosítása, a zöldfelületi növénycsoportok 

fenntartása, a városi zöldfelületek jelentősége:  

• A kertfenntartás alapfogalmai 

• Zöldfelületek csoportosítása, zöldfelületi rendszerek 

• Városi zöldfelületek jelentősége 

• Zöldfelületek növénycsoportjainak fenntartása: Fűfelületek fenntartása. 

Egy- és kétnyári virágfelületek fenntartása. Évelő virágfelületek fenntartása. 

Lombhullató díszfák fenntartása. Díszcserjék fenntartása. Örökzöld 

dísznövények fenntartása. Edényes növények fenntartása. Kúszónövények 

fenntartása. Talajtakaró növények fenntartása. Rózsafelületek fenntartása. 

Sziklakertek fenntartása. Sírkiültetések fenntartása. Fűborítású sportpályák 

fenntartása.  

7. Gépek, kézi eszközök üzemeltetése, karbantartása, munkavédelem a 

kertfenntartásban: 

• A kertészeti kisgépek üzemeltetése 

• Munkavédelem a kertfenntartásban 



• Gépek, kézi eszközök karbantartása 

8. Növényismeret: 

• Bevezetés a növényismeretbe 

• Gyomnövények 

• Ivaros és ivartalan úton szaporítható egynyáriak: Ivaros úton szaporítható 

egynyáriak. Ivartalan úton szaporítható egynyáriak. 

• Rövid és hosszú tenyészidejű kétnyáriak: Rövid tenyészidejű kétnyáriak. 

Hosszú tenyészidejű kétnyáriak. 

• Évelők: Közepes vízigényű évelők. Szárazságtűrő évelők. Vízi, vízparti, 

fagyérzékeny évelők. Hagymás, gumós évelők. Árnyéki évelők. 

• Fűmagkeverékek fajai 

• Lombhullató díszfák és díszcserjék, kúszócserjék: Lombhullató díszfák. 

Lombhullató díszcserjék. Kúszócserjék.  

 


