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9. osztály történelem minimum követelmények:  
 
A tanévben összeállított témazárók érdemjegyét minimum elégségesre írja meg. 
Sajátítsa el a következő kompetenciákat: 
• Információkeresés különböző típusú források segítségével (szöveges források, kép, ábra).  
• Fogalmak azonosítása, hozzárendelése egy korhoz, egy államhoz, egy személyhez. 
• Helyszínek azonosítása térképatlasz segítségével,illetve információgyűjtés térképekről. 
• Az ok-okozati összefüggések felismerése és megkülönböztetése. 
 
 
TÉMAKÖRÖK 
 
1. Az ókori Kelet általános jellemzői, kulturális emlékei 
2. Az athéni demokrácia működése  
3. Spárta 
4. A római köztársaság válsága, Caesar egyeduralma 
5. A görög-római hitvilág, az antikvitás kulturális emlékei  
6. A zsidó vallás és a kereszténység  
7. A kora középkor gazdasága és társadalma   
8. A nyugati és a keleti kereszténység kialakulása  
9. A középkori egyház 
10. A középkori városok és a céh 
11. Az iszlám vallás 
12. A román és a gótikus építészet; a reneszánsz  
 
Ezen belül a félévi vizsga anyaga:  
Az ókori Kelet általános jellemzői, kulturális emlékei; A zsidó vallás; Az athéni demokrácia 
működése; Spárta; A görög hitvilág és az antikvitás kulturális emlékei  
 
Alapvető ismeretek:  
 
Az ókori Kelet 
Kronológia: Kr. e. 3000 körül, Kr. e. X. sz. 
Személyek: Noé, Mózes, Dávid, Salamon, Buddha, Csin Si Huang-ti, I. Dareiosz 
Topográfia: Mezopotámia, India, Kína, Egyiptom, Palesztina, Főnícia, Perzsia 
Fogalmak: ókor, Biblia, Ószövetség, öntözéses földművelés, állam, politeizmus, monoteizmus, 
héber Biblia, zsidó vallás, buddhizmus     
 
Az ókori Görögország 
Kronológia: Kr. e. 776., Kr. e. 508., Kr. e. V.század közepe,  
Személyek: Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész Nagy Sándor, a 
legfontosabb görög istenek 
Topográfia: Athén, Spárta, Olümposz, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria 
Fogalmak: polisz, arisztokrácia, démosz, hoplita, türannisz, népgyűlés, esküdtbíróság, demokrácia, 
sztratégosz, cserépszavazás, vének tanácsa, rabszolga, Akropolisz, hellenizmus 
 
Az ókori Róma 
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Kronológia: Kr.e. 44, Kr.u 70, 395., 476. 
Személyek: Romolus, Marius, Sulla, Caesar, Antonius, Augustus, legfőbb római istenek, Mária és 
József, Názáreti Jézus, Péter és Pál, Constantinus, 
Topográfia: Róma, Római Birodalom, Júdea, Bethlehem, Pannónia, Jeruzsálem, Konstantinápoly, 
Aquincum, Sopianae, Savaria 
Fogalmak: consul, senatus, dictator, néptribunus, rabszolga, légió, provincia, senatori rend, 
lovagrend, polgárháború, triumvirátus, jeruzsálemi szentély, diaszpóra, apostol, Újszövetség, 
egyház, püspök, zsinat 
 
A korai feudalizmus története Európában 
Kronológia: 622., 1054, 1096-99, 1122 
Személyek: Szent Benedek, Mohamed, VII. Gergely, IV. Henrik, Leonardo da Vinci, Husz János 
Topográfia: Bizánci Birodalom, Frank Birodalom, Egyházi (Pápai) Állam, Mekka,Arab Birodalom, 
Német-római Birodalom, Szentföld, Firenze 
Fogalmak: középkor, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, lovag, feudalizmus, hűbériség, 
hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, majorság, ortodox egyház, római katolikus, pápa, cölibátus, 
szerzetes, kolostor, bencés rend, eretnek, vallási intolerancia, zsidóüldözés, invesztitúra, inkvizíció, 
kolduló rend, keresztes hadjárat, iszlám, Korán, kalifa, középkori város, céh, városi önkormányzat, 
hospes, távolsági kereskedelem, huszitizmus, rekonkviszta, román stílus, gótika, reneszánsz, 
humanizmus, járvány 
 
Informatika minimum követelmények 9. évfolyam végén – alapismeretek 

A tanuló ismerje a számítógépek felépítését, legyen tisztában a Neumann-elv meghatározó 
szerepével; 
- Legyen képes az egyes alkatrészek, perifériák feladatainak ismertetésére, legfontosabb 
jellemzőiknek bemutatására és értelmezésére; 
- Ismerje a szoftverek fajtáit, tudjon azokra példákat mondani; 
- Ismerje a hálózatok logikai és fizikai felépítését; 
- Ismerje az Internet történetét, az Internet szolgáltatásait; 
- Ismerje az egészséges munkakörnyezet kialakításának fontosabb szempontjait; 
- Legyen képes az eszközök között az ergonómiai szempontok alapján különbséget tenni; 
- Ismerje az adatvédelmi és szerzői jogokat, legyen tisztában ezek fontosságával. 
 
Szövegszerkesztés 
A tanuló ismerje a tipográfia alapfogalmait, a szöveges dokumentumok részeit; 
- Tudja kezelni a szövegszerkesztő program eszközeit; 
- Rendelkezzen a szövegrészek formázásához szükséges ismeretekkel; 
- Képes legyen összetett formázási feladatok megoldására; 
- Részletes feladatleírás és minta alapján legyen képes szöveges dokumentum előállítására; 
- Tudjon szöveges dokumentumba képeket, táblázatokat, más programok által készített 
objektumokat beilleszteni; 
- Írásbeli munkáit esztétikusan tudja elkészíteni. 
 
Prezentáció készítés 
A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló prezentációs programot; 
- Tudjon egyszerű bemutatókat készíteni; 
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- Ismerje a bemutatók objektumainak formázási lehetőségeit; 
- Képes legyen a diák, emlékeztetők, jegyzetek nyomtatására; 
- Rendelkezzen a bemutatók vetítéséhez szükséges ismeretekkel; 
- Tudjon animációkat és áttűnéseket alkalmazni. 
Weblapszerkesztés 
A tanuló: 
- Legyen tisztában a weblapok alapvető felépítésével, működésével; 
- Legyen képes az adott honlapszerkesztő programmal az alapvető formázási műveletekre; 
- Tudjon készíteni hiperhivatkozást megadott elemre. 
- Részletes feladatleírás és minta alapján legyen képes a honlap elkészítésére; 
Könyvtári ismeretek 
- Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban; 
- Legyen képes információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból; 
-  Ismerje a könyvtártípusokat, tudjon irodalomjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról; 
- Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait, etikai normáit; 
- Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban. 
 

Informatika minimum követelmények 9. évfolyam végén, heti 1 órában: 

• Ismerje a szövegszerkesztő program oldalbeállításait, tájolását. 
• Tudjon szövegszerkesztő programba képet beilleszteni, bekezdéseket formázni, felsorolást, 
szegélyeket létrehozni, iniciálét, élőfejet, élőlábat készíteni. 
• Tudjon kész szöveget hasábokba rendezni és képet szúrni a hasábok közé. 
• Tudjon tartalomjegyzéket és körlevelet készíteni. 
• Ismerje a táblázatkezelő program alapvető funkcióit (adatbevitel, kijelölés, másolás, törlés, 
beszúrás stb.), cellák formázási lehetőségeit. 
• Tudja alkalmazni az alapvető matematikai függvényeket (átlag,  összeg, max, min, darabteli, 
darab2) 
• Tudjon diagramot létrehozni és azt megformázni. 
• Tudjon diákat létrehozni, formázni, képet, zenét, hangot beilleszteni egy prezentációkészítő 
programba. 
•  Tudja beállítani a diákon az átmenetet, illetve a diák közötti áttűnéseket.  
•  Tudjon objektumot, hivatkozást csatolni a diákhoz. 
 
Informatika minimum követelmények 9. évfolyam végén, heti 2 órában: 

• Ismerje az informatika történetét, fontosabb neveket, generációkat. 
• Ismerje a számrendszereket és a logikai műveleteket (Boole- algebra). Tudjon kettes 
számrendszerbe oda-vissza váltani. 
• Ismerje a számítógépek belső felépítését, a perifériákat és az operációs rendszereket. 
• Ismerje a szövegszerkesztő program oldalbeállításait, tájolását. 
• Tudjon szövegszerkesztő programba képet beilleszteni, bekezdéseket formázni, felsorolást, 
szegélyeket létrehozni, iniciálét, élőfejet, élőlábat készíteni. 
• Tudjon kész szöveget hasábokba rendezni és képet szúrni a hasábok közé. 
• Tudjon tartalomjegyzéket és körlevelet készíteni. 
• Ismerje a táblázatkezelő program alapvető funkcióit (adatbevitel, kijelölés, másolás, törlés, 
beszúrás stb.), cellák formázási lehetőségeit. 
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• Tudja alkalmazni az alapvető matematikai függvényeket (átlag,  összeg, max, min, darabteli, 
darab2) 
• Tudjon diagramot létrehozni és azt megformázni. 
• Tudjon diákat létrehozni, formázni, képet, zenét, hangot beilleszteni egy prezentációkészítő 
programba. 
•  Tudja beállítani a diákon az átmenetet, illetve a diák közötti áttűnéseket.  
•  Tudjon objektumot, hivatkozást csatolni a diákhoz. 
 
9. osztály fizika minimum követelmények:  
 

1. A tér és az idő tartományai 
 - Hosszúság és időmérő eszközök használata 
 - Mértékegységek 
 
2. Mozgó járművek 
 - A sebesség 
2.1. Gyorsuló járművek 
 - A gyorsulás 
 - s-t és v-t grafikon 
 - A tehetetlenség, a tömeg 
2.2. Az erő 
 - Az erőfogalom 
 - Nehézségi erő, tartóerő, súly, súlytalanság, nyomás 
 - Erő, erőmérő 
 - Több hatás együttes megjelenésének kezelése 
 - Súrlódás és tapadás, gördülési ellenállás 
 - Hatás-ellenhatás 
 - A dinamika alapegyenlete 
2.3. Körmozgás 
 - Az egyenletes körmozgás, gyorsulásvektor. 
 - Periódusidő, frekvencia, kerületi sebesség, szögsebesség, 
 - Centripetális gyorsulás 
 - Centripetális erő 
2.4. Szabadon eső testek 
 - Nehézségi gyorsulás 
 - Nehézségi erő, súly, súlytalanság 
2.5. Rakétaelv 
 - A rakétahajtás elve 
 - Lendület, lendülettétel, lendületmegmaradás 
 - Kozmikus sebességek 
 
3. A Naprendszer 
3.1. A Naprendszer modelljei 
 - Geocentrikus modell, heliocentrikus modell 
 - A bolygók mozgása a csillagháttérhez képest 
3.2. Kepler törvényei 

mailto:fsi.titkar@gmail.com


Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 
1096 Budapest, Telepy u. 17. 

Tel: 061/216-1214 
e-mail: fsi.titkar@gmail.com 

 
 

 
 

 - A bolygók mozgása 
 
4. Munka 
 - Munka, gyorsítási munka, mozgási energia. 
 - Munkatétel változó nagyságú erő munkája. 
 - Rugalmassági energia. 
 - Emelési munka 
4.1. Energia 
 - Helyzeti energia, konzervatív erő, energia-megmaradás 
 - Teljesítmény 
 - Átlag- és pillanatnyi teljesítmény, állandó erő teljesítménye 
 - Hatásfok 
 
5. Motorok nyomatéka 
 - Forgatónyomaték 
5.1. Az egyensúly feltétele 
 - Egyensúly 
 - Emelő, csiga, hengerkerék. 
 - Fogaskerék 
 
6. Hogyan mérjünk időt? 
 - Az idő fogalma 
 - Rezgőmozgás 
 - Rezgésidő, lengésidő 
 - Rezgési energia, rezonancia 
6.1. Hullámmozgás 
 - A hullám absztrakt fogalma 
 - Hullám, hullámfajták, hullámhossz, terjedési sebesség 
 
7. Mi az energia és mivé alakul?  
 - Hőmennyiség, hőmérséklet 
 - Hőkapacitás, fajhő 
 - A hő mechanikai egyenértéke 
7.1. Mi hajtja a járműveinket? 
 - Hajtóművek, hatásfok 
7.2. A napenergia felhasználása 
 - Nap, napállandó 
 - Napkollektor 
 - Napelem 
 - Napkohó 
7.3. A hőterjedés formái 
 - Hővezetés 
 - Hőáramlás 
 - Hősugárzás 
 - Kelvin-skála 
 - Stefan-Boltzmann-törvény 
7.4. Atomenergia 
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 - Atommag, nukleáris energia, láncreakció 
 - Atomreaktor, atomerőmű, nukleáris fegyver 
7.5. Energia 
 - A hőtan főtételei 
 - Körfolyamatok 
 - Reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 
  
9. osztály kémia minimum követelmények:  
 
- Fontosabb laboratóriumi eszközök, anyaguk, felépítésük és funkciójuk kapcsolatának felismerése. 
Térfogatmérő eszközök használata (tanulói kísérlet, meghatározott térfogatok kimérése) Fontosabb 
veszélyesség-jelek felismerése és értelmezés. Egyszerű kísérletek megtervezése, elvégzése, 
tapasztalatok rögzítése. A kémiai veszélyek felismerése és kezelése: „Mit tennél baleset esetén?” - 
szituációk.  
- Ismeretek gyűjtése az ókorban és a középkorban már alkalmazott kémiai eljárásokról (pl. 
balzsamozás nátronnal, sörfőzés, fémek előállítása, alkímia). A tudományos kutatás mai eszközei, 
és eljárásai  
- Mol, moláris tömeg fogalma, egyszerű számítások elvégzése 
- Az atom f?bb részei, a proton, neutron, elektron jellemzői. Vegyjel. Rendszám, tömegszám 
fogalma, jelentése.  Atommodellek a Bohr-modellig. Atommag és elektronok. Elektronok felosztása 
törzs- és vegyértékelektronokra. Vegyértékelektronok jelölése a vegyjel mellett pontokkal, 
elektronpár esetén vonallal.  
- Radioaktivitás fogalma, izotópok, konkrét példák.  
- Mengyelejev. A periódusos rendszer felépítése, rendező elvei (rendszám, periódusok, csoportok, 
fémek, nemfémek). Periódusos rendszerből kiolvasható adatok. A periódusos rendszer története 
(Mengyelejev), felépítése.  A vegyértékelektronok száma és a kémiai tulajdonságok összefüggése a 
periódusos rendszer 1., 2. és 13-18. (régebben főcsoportoknak nevezett) csoportjaiban.  Fémek, 
nemfémek, félfémek elhelyezkedése a periódusos rendszerben.  Magyar vonatkozású elemek 
(Müller Ferenc, Hevesy György). Nemesgázok elektronszerkezete.  
- Mol fogalma, egyszerű számítási feladatok elvégzése Moláris tömeg (jel, mértékegység, 
kiszámítás módja) Az Avogadro-szám jelentése és számszerű nagysága. A moláris tömeg fogalma 
és kiszámítása. Az anyagmennyiség, a részecskeszám és a tömeg közötti összefüggés ismerete.  
- Kovalens kötés, és a molekula fogalma. Molekulák jelölése (képlet), keletkezésük leírása. 
Elemmolekula, vegyületmolekula, példák. A hidrogénmolekula és a vízmolekula kialakulása. A 
molekulák képződésének energetikai viszonyai. Az összegképlet és a szerkezeti képlet felírásának 
módjai és jelentésük.  
- Vegyérték fogalma, központi atom, ligandum fogalma, kötésszög. Lineáris, háromszög, V alakú, 
tetraéderes molekulaalak, konkrét példákkal.  
- Apoláris és poláris kovalens kötés és molekula (dipólusmolekula) fogalma, konkrét példákkal. 
- Diszperziós, dipólus-dipólus kölcsönhatás, hidrogénkötés. Példák ismerete az adott másodrendű 
kötésre.  
- Kation, anion fogalma, jelölése, keletkezése. Az ionkötés. Példa. Egyszer? és összetett ion 
fogalma, ionrácsos anyagok, ionok mérete.  
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9. osztály német minimum követelmények:  
 
Követelmények 9. évfolyam nem érettségizők 

Tankönyv: Direkt 1 

Munkafüzet: Direkt 1 CD-2 használattal 

Megtanulandó témák: 

1. Erste Kontakte - köszönési formák 

nyelvtan: gyenge igék ragozása 

                  sein ragozása 

                  kérdő mondat 

                  möchte használata 

2. Leute und Sprachen 

Leute und Länder 

nyelvtan: erős igék ragozása 

                  kijelentő mondat szórendje 

                  man használata 

                  kérdő névmások - wer, was, woher 

3. Schule - unsere Klasse 

Schukfächer - Lieblingsfächer 

Nyelvtan: igeragozás - magázás 

                   foglalkozásnevek 

                   tagadás nicht szóval 

                   számok 

4. Die Familie - Geschwister - Haustiere 

Nyelvtan: haben ragozása 

                  névelők 

                   birtoklás von elöljárószóval 

                   tagadás kein szóval 

                   többes szám használata 

5. Mein Haus - mein Zimmer - Wohnungssuche 
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Nyelvtan: kijelentő mondat szórendje 

                  határozott névelő 

                  birtokos névmás  

 
Követelmények  9. évfolyam  érettségizők 

Tankönyv: Direkt 1 

Munkafüzet: Direkt 1 CD-2 használattal 

Megtanulandó témák: 

1. Erste Kontakte – köszönési formák 
nyelvtan: gyenge igék ragozása 
                  sein ragozása 
                  kérdő mondat 
                  möchte használata 
 

2. Leute und Sprachen 
Leute und Länder 
nyelvtan: erős igék ragozása 
                  kijelentő mondat szórendje 
                  man általános alany használata 
                  kérdő névmások – wer, was, woher 
 

3. Schule – unsere Klasse 
Schulfächer – Lieblingsfächer 
Nyelvtan: igeragozás – magázás 
                   foglalkozásnevek 
                   tagadás nicht szóval 
                   számok 
 

4. Die Familie – Geschwister – Haustiere 
Nyelvtan: haben ragozása 
                  névelők 
                   birtoklás von elöljárószóval 
                   tagadás kein szóval 
                   többes szám használata 
 

5. Mein Haus – mein Zimmer – Wohnungssuche 
Nyelvtan: kijelentő mondat szórendje 
                  határozott névelő 
                  birtokos névmás  
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6. Guten Appetit! – Essgewohnheiten – Mein Lieblingsessen – Essen international 
Nyelvtan: az erős igék ragozása 
                  módbeli segédigék: mögen 
                  a kijelentő mondat szórendje: fordított szórend 
                  főnévragozás alany- és tárgyesetben (határozott névelők ragozása) 
                  tagadás kifejezése kein-, nichts, nicht névmásokkal 
                  az összetett főnevek 
 

7. Gibt es hier ein Restaurant? – Herzlich willkommen in Lindau! – Auskunft auf der Straße 
Nyelvtan: igeragozás: wissen 
                  a felszólító mód magázó alakja 
                  az es gibt szerkezet 
                  a részeseset-vonzattal álló elöljárószók 
                  über/durch, zu/mit elöljárószók 
 

8. Geschäfte, Lokale, Treffpunkte – Einkaufen – Ausgehen – Einkaufen in KaDeWe 
Nyelvtan: az in elöljárószó részes esettel és tárgyesettel 
                  a zu+főnévi igenév  szerkezet 
                  az időhatározó 
                  a visszaható igék 
                  módbeli segédigék: können 
                  

9. osztály ének-zene minimum követelmények:     
 

1.féléves vizsgához 

Magyar népzene – zenei nyelvjárások és a népzenegyűjtés bemutatása a tankönyv alapján. (Tk.: 10.) 

A középkor zenéje – hangjegyírás, gregorián ének, trubadúr dallamok bemutatása a tankönyv 
alapján. (Tk.:72-78.) 

A reneszánsz zene – reneszánsz bemutatása, reneszánsz műfajok bemutatása a tankönyv alapján. 
(Tk.:82-86.) 

 

2.féléves vizsgához 

A XI-XVI. század magyar zenéje – a korszak általános bemutatása (Tk.:97-98.), műfajok 
bemutatása, Tinódi Lantos Sebestyén bemutatása a tankönyv alapján. (Tk.:99-102.) 

A barokk zene – a barokk általános bemutatása (Tk.: 108-109.), barokk műfajok bemutatása 
(Tk.:110-123.), Bach VAGY Händel élete a tankönyv alapján (Tk.:124-132.) 

A XVII-XVIII. század magyar műzenéje – a korszak és Esterházy Pál bemutatása a tankönyv 
alapján. (Tk.: 133-136.) 
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A megadott (aláhúzott) témákból a vizsga menete a tanuló választása alapján lehet 
 -szóbeli – egy, a tanuló által választott témakör bemutatása, mely után a vizsgáztató belekérdezhet 
más témakörbe is. 
-írásbeli – szabadon választott témakörből otthon elkészített, saját kézzel írt anyag bemutatása, 
amellyel kapcsolatban a vizsgáztató kérdéseket tehet fel, utána a vizsgáztató belekérdezhet más 
témakörbe is. 
 -PowerPoint bemutató - szabadon választott témakör bemutatása képekkel, videóval és hangzó 
anyaggal gazdagítva, melyet úgyszintén a vizsgáztató tanárnak kell bemutatni és előadni, mely után 
a vizsgáztató belekérdezhet más témakörbe is. 
 
A vizsgán, bármilyen témakört is választ a tanuló, egy szabadon választott népdal eléneklése 
KÖTELEZŐ, amely eléneklése a jegyen lefelé nem változtathat, csak felfelé! 
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9. osztály földrajz minimum követelmények:  
 

Arday-Buránszkiné-dr. Makádi-Dr. Nagy-Sáriné 
OFI Újgenerációs Tankönyv 
 
1, Kozmikus környezetünk 
· A Naprendszer felépítése, a Nap jellemzői, a bolygók rövid jellemzői, a Hold jellemzői, 
felsorolásuk a Naptól kifelé haladva 
· A Föld alakja és mozgásai (keringés, forgás) és ennek következményei 
· Tájékozódás a földön, a térkép jelrendszere, a földrajzi fokhálózat használata 
 
2, A Föld kőzetei 
· A Föld belső szerkezete, gömbhéjak 
· A lemeztektonika alapjai, kőzetlemezek típusai, mozgásaik 
· A hegységképződés folyamata 
· Vulkáni tevékenység, magmás tevékenység földrengések 
· Külső és belső erők rövid jellemzői 
· Kőzetek típusai, magmás, üledékes, átalakult kőzetek (mindegyikhez tudjon két példát) 
· A talaj kialakulása , szerkezete, összetétele 
 
3, A légkör 
· A légkör alkotó elemei és szerkezete 
· A levegő felmelegedésének folyamata, légnyomás, szél 
· A csapadékképződés folyamata 
· Ciklonok, anticiklonok, frontok 
· A levegőszennyezése és annak veszélyei 
 
3, A vízburok 
A felszíni és felszínalatti vizek típusai 
A tengervíz mozgásai, következményeik, a tengerek jelentősége 
Felszín alatti vizek rövid jellemzői 
A folyóvizek és tavak kialakulása, jelentőségük 
Karsztjelenségek 
A jég felszínformáló munkája 
 
4, A földrajzi övezetesség 
A földrajzi övezetesség és az éghajlat összefüggései 
Az egyenlítői öv 
Az átmentei öv és a monszunvidékek 
A sivatagok 
Meleg mérsékelt öv 
Valódi mérsékelt öv 
Hideg mérsékelt öv 
Függőleges övezetesség 
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9. osztály rajz minimum követelmények:  
1.feladat: 
Tájkép megalkotása az ókori egyiptomi művészet ábrázolási módszerével(legnagyobb felületek 
törvénye) Téma: halastó  
Méret: A/3-as műszaki rajzlap 
Használható eszközök: ceruza, vízfesték, tempera 
2.feladat: 
Gótikus templom részlet gazdag ábrázolása 
Méret: A/3-as méretű műszaki rajzlap 
Használható eszközök: grafit ceruza, színes ceruzák, tűfilcek 
 
 

9. évfolyam minimum követelmények angol nyelvből (érettségiző, haladó) 
 
1. idegen nyelv 
 
Kommunikációs szándékok 
 
Egyszerű információ-kérés és adás,  
Egyet értés, egyet nem értés, 
Tetszés, nem tetszés kifejezése, 
Vélemény-nyilvánítás, véleménykérés, 
Akarat, kívánság kifejezése, 
Sajnálkozás kifejezése, 
Kérés, kínálás, arra reagálás, 
Megszólítás, köszönés, elköszönés, 
Bemutatkozás, telefonálásnál is 
Érdeklődés mások hogyléte felől, arra reagálás,  
Engedélykérés, arra reagálás, 
Köszönetnyilvánítás, jókívánságok kifejezése, 
Bocsánatkérés, 
Meghívás és arra reagálás, 
 
Beszédkészség 
 
A tanuló legyen képes: 
Köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat adni, 
Egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, 
Kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni, 
Segítséget kérni,  
Beszélgetésben részt venni. 
 
 
Olvasott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes: 
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Kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveget elolvasni,  
Kb. 150 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni,  
Kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni, 
Az adott szövegben fontos információt megtalálni, lényegét megérteni.  
 
 
Hallott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes: 
Kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni,  
Kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 
kikövetkeztetni, 
Kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni. 
 
 
Íráskészség 
 
A tanuló legyen képes: 
Kb. 100 szavas tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni, 
Gondolatait változatos kifejezésekkel megfelelő mondatszerkezetekkel, nyelvi eszközök 
használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni.  
 
 
Nyelvtan 
 
Igeidők: egyszerű jelen és múlt idő, rendhagyó igék 
A ”lenni” ige ragozása egyszerű jelen és múlt időben 
Tanult kérdőszavak, kérdezés 
Birtoklás kifejezése, birtokos jelzők és névmások 
A „There is/ There are” szerkezet, „some/any”, helyhatározók, elöljárók használata 
Mutató névmások 
„Tud, képes” segédige jelen és múlt időben 
Tanult időhatározók  
Melléknevek  
Főnevek egyes-és többes száma, a/an, the használata 
Egyszerű múlt idő, rendhagyó igék, Present Perfect Simple igeidő 
Dátumok, számok 1000-ig, sorszámnevek, időhatározók 
Megszámolható és megszámolhatatlan főnevek, mennyiség kifejezések 
Melléknévfokozás, összehasonlítások 
További elöljárók útbaigazítással, helymeghatározással kapcsolatban 
Folyamatos jelen idő, egyszerű jövő idő, „to be going to” 
Célhatározói mondat főnévi igenévvel 
Határozók képzése 
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9. évfolyam minimum követelmények angol nyelvből (kezdő, második nyelv) 
 
2. idegen nyelv 
 
Kommunikációs szándékok 
 
Dolgok személyek, események leírása 
Információkérés, információadás,  
Igenlő vagy nemleges válasz 
Tudás, nem tudás  
Egyetértés, egyet nem értés, 
Tetszés, nem tetszés kifejezése, 
Véleménykérés és arra reagálás, 
Akarat, kívánság, képesség kifejezése, 
Szándék, terv kifejezése, 
Sajnálkozás kifejezése, 
Kérés, kínálás, arra reagálás, 
Megszólítás, köszönés, elköszönés, 
Bemutatás, bemutatkozás, 
Érdeklődés mások hogyléte felől, arra reagálás,  
Engedélykérés, arra reagálás, 
Köszönetnyilvánítás, jókívánságok kifejezése, 
Bocsánatkérés, 
Meghívás és arra reagálás (személyes levélben is), 
Javaslat és arra reagálás, 
Betűzés kérése, betűzés 
Nem értés, felkérés lassabb beszédre, 
 
 
Beszédkészség 
 
A tanuló legyen képes: 
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat adni, 
Egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, 
Kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni,  
Segítséget kérni,  
Egyszerű beszélgetésben részt venni. 
 
 
Olvasott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes:  
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni, elolvasni,  
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben lényeges információt megtalálni,  
Egyszerű, képpel illusztrált történetet követni. 
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Hallott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes: 
Kéréseket és utasításokat követni, 
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni,  
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni, lényegét 
megérteni, 
 
 
Íráskészség 
 
A tanuló legyen képes: 
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott néhány szavas mondatokat helyesen leírni, 
Egyszerű közkéseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni, 
Egyszerű strukturált szöveget (pl. baráti üzenet, üdvözlet) létrehozni,  
 
 
Nyelvtan 
 
Igeidők: egyszerű jelen és múlt idő, rendhagyó igék 
A ”lenni” ige ragozása egyszerű jelen és múlt időben 
Tanult kérdőszavak, kérdezés 
Birtoklás kifejezése, birtokos jelzők és névmások 
A „There is/ There are” szerkezet, „some/any”, helyhatározók, elöljárók használata 
Mutató névmások 
„Tud, képes” segédige jelen és múlt időben 
Tanult időhatározók  
Melléknevek  
Főnevek egyes-és többes száma, a/an, the használata 
Egyszerű múlt idő, rendhagyó igék, Present Perfect Simple igeidő 
Dátumok, számok 1000-ig, sorszámnevek, időhatározók 
Megszámolható és megszámolhatatlan főnevek, mennyiség kifejezések 
Melléknévfokozás, összehasonlítások 
További elöljárók útbaigazítással, helymeghatározással kapcsolatban 
Folyamatos jelen idő, egyszerű jövő idő, „to be going to” 
Célhatározói mondat főnévi igenévvel 
Határozók képzése 
 
 
9. osztály angol nyelv (kezdő, nem érettségiző) minimum követelmények:  
  
1. Nyelvtan  
GRAMMAR BANK (124-135) 
1.félév 
- személyes- tárgyas és birtokos névmások  
- egyszerű jelen (állítás, tagadás, kérdés), folyamatos jelen idő  
- névelők, a/an, többesszám 
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felszólító mód 
- melléknevek  
Whose…? birtoklás kifejezése 's 
elöljárók az idő, hely, mozgás (at, in, on, to) 
gyakoriságot kifejező szavak 
- - can, could (állítás, kérdés, tagadás 
 
2.félév 
- egyszerű múlt (szabályszerűen képzett és rendhagyó igék)  
kérdés, tagadás, állítás 
there is/ there are- /there was, there were /a helyhatározó elöljárói  
- How much/ How many- megszámlálható/ megszámlálhatatlan főnevek  
- some/ any  
- this/ these, that/those  
- a melléknevek fokozása  
- jövő idő (be going to) 
-- módhatározók használata  
 - névelők the, no article többesszám 
- infinitive 
udvarias kérés (can, could, would stb.)  
- Present Perfect Simple  
 
2. Szókincs, szóbeli vizsga témái  
 
VOCABULARY BANK 
 
1.félév 
 
 - számok, színek, napok 
- a hét napjai, hónapok, évszakok  
 országok/nemzetiségek  
- bemutatkozás  
melléknevek 
iskolai tárgyak, feladatok, utasítások 
alap igék 
 
 
2.félév 
 
- foglalkozások  
- családtagok, barátok 
- szabadidős tevékenységek/sport  
- napi tevékenységek, házimunkák  
- idő kifejezése/napirend  
időjárás, dátumok 
go, have, get phrases 
- ház/lakóhelyiségek/bútorok/háztartási gépek  
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- épületek  
elöljáró szavak 
- ételek/italok/kínálás (elfogadása/visszautasítása)/rendelés étteremben  
 
 
9. osztály angol nyelv (haladó, érettségiző) minimum követelmények:  
 
Tankönyv: English File Pre-Intermediate 
Témakörök 
1. félév 
Emberek bemutatása, leírása / külső, belső tulajdonságok/ 
Hobbi, szabadidő, sport, nyaralás 
Képek leírása 
Film, mozi, TV. programok. Jegyvásárlás 
Vélemény nyilvánítása, panaszkodás 
Család, házimunka 
2. félév 
Vásárlás, boltok, divat 
Lakóhely, otthon leírása. Útbaigazítás 
Technikai eszközök 
Média 
Családi ünnepek 
Környezetünk problémái 
Nyelvtan 
1. félév 
Igeidők: Present Simple/ Continuous, Present Perfect, Past Simple/Continuous, , Future Simple, „ to 
be going to...” 
Mennyiség kifejezések/ some, any, much, many, a lot of, a little, a few,../ 
Névelők /a, an, the, zero/ 
Melléknevek és fokozásuk. Összehasonlítások  
Vonzatos igék 
Tanács adása, javaslattevés, invitálás /találkozó megbeszélése/ 
Szóképzés 
 Kérdezés, mondatalkotás 
 
2. félév 
Future : will 
Névmások  
infinitive és Gerund használata 
Feltételes mód/1, 2  
Present perfect és past simple 
Módbeli segédigék/ may, might, can, could, must, need,.../ 
used to 
Szenvedő szerkezet  
Past Perfect 
Függő beszéd 
Baráti és hivatalos levél írása /100-120 szó/ 
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Magyar nyelv - 9. évfolyam minimum követelmények: 
  
-A nyelvi szintek (hang, szó, mondat) szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmi 
megnevezése, rendszerezése.  
-A magyar helyesírás alapelveinek ismerete, alapvető helyesírási készség.  
-Jegyzet és vázlat készítése írott szövegről, előadásról.  
-Könyvtárhasználati tájékozottság. 
-A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat.  
-A címzettnek, a témának, a beszédhelyzetnek megfelelő fogalmazás. 
-Jártasság szövegelemző eljárásokban. 
-A nyelvi szintek (hang, szó, mondat, szöveg) szabályairól és elemkészletéről tanultak fogalmi 
megnevezése, rendszerezése. 
-Ismerje és jellemezze a kommunikáció tényezőit. 
-Tájékozódjon a tömegkommunikáció területén. 
-Tudja jellemezni és egymástól megkülönböztetni a médiaműfajokat. 
-Tájékozódjon a nyelv és beszéd témakörében. 
-Ismerje a magyar hangrendszert, azok törvényeit. 
-Ismerje a magyar nyelv rendszerét. 
  
Témakörök: 
1. A kommunikáció. A tömegkommunikáció 
2. A médiaműfajok 
3. A nyelv és a beszéd 
4. A magyar nyelv rendszere, a nyelvi szintek:  
- A hangok és a hangtörvények 
- A szóelemek  
- A szóalkotás módjai  
- A szavak 
- A szószerkezetek 
- A mondatok 
- A szöveg 
5. Helyesírásunk rendszere, helyesírási alapelvek 
 
A felkészüléshez javasolt tankönyv: Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és 
kommunikáció 9. 
 
Magyar irodalom - 9. évfolyam minimum követelmények:  
 
-Ismerje fel epikai művekben az idő- és eseményszerkezetet, tudja a cselekményszálakat 
szétválasztani több szálon futó cselekmény esetében. 
-Tudja tanári segítséggel: 
 -epikai művekben megkülönböztetni a szerzőt, az elbeszélőt és a szereplőket érzékelje a  
   nézőpontokat, azonosítsa a beszédhelyzetet;  
 -lírai művekben megkülönböztetni a költő életrajzi alakját és a versben megszólaló "én"-t; 
 -drámai művekben bemutatni a cselekmény elemeit és szerkezetét. 
-Tudja meghatározni a dráma műnemét és sajátosságait. 

mailto:fsi.titkar@gmail.com


Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 
1096 Budapest, Telepy u. 17. 

Tel: 061/216-1214 
e-mail: fsi.titkar@gmail.com 

 
 

 
 

-Azonosítsa a lírai kompozíció néhány meghatározó elemét (például beszédhelyzet, időszerkezet, 
logikai szerkezet, refrén). Nevezze meg a lírai költemény hangnemét, műfaját, verstípusát.  
-Jellemezze a dráma és a színház kapcsolatát. 
-Az olvasott műveket tudja elhelyezni a korban, tudjon felidézni néhány fontos részletet az   
  alkotók életrajzából.   
-Ismerje egy-egy irodalmi mű fogadtatását a saját korában, jelentőségét az utókor szemében. 
-Fedezze fel a kapcsolatokat az irodalom és más művészeti ágak között. 
-Ismerjen fel bizonyos toposzokat, archetípusokat, vándormotívumokat, és tudja elhelyezni  
  azokat a tanult művek motivikus kontextusában (pl. évszakok, sziget, hegy, kert, tűz, utazás).       
-Legyen képes kreatív gyakorlatokra: művek szereplőinek jellemzése egy másik szereplő  
  nézőpontjából, befejezés-változatok alkotása, új nézőpontból történetátírás.  
-Ismerje föl az irodalom és az olvasó kapcsolatában a sajátos kommunikációs viszonyt. 
-Tudja megkülönböztetni a szövegek szó szerinti és többletjelentését. 
-Ismerje fel az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselést és néhány alapvető versformát. 
-Tudja reprodukálni a következő irodalomelméleti alapfogalmakról tanult alapvető ismereteket: 
  műnem, műfaj, epika, líra, dráma, mítosz, mitológia, szonett, elégia, epigramma, dal, tájvers, 
  búcsúvers, ballada, Balassi-strófa, konfliktusos dráma, a dráma szerkezeti egységei, komédia,  
  tragédia, színmű, eposz, eposzi kellékek, novella, hármas egység. 
-Ismerjen részletet egy eposzból és egy mítoszt. 
-Ismerje a görög és a római irodalom történelmi, szellemi, művészeti környezetét; részleteket    
 az Iliászból és az Odüsszeiából, Szappho költészetét, Szophoklész: Antigoné c. tragédiáját, 
Vergilius és Horatius egy művét. 
-Ismerje a Biblia fogalmát, felosztását, világának jellemzőit, abból 3 történetet, köztük a Jónás 
 könyvét. 
-Tudjon felsorolni legalább három szemelvényt tematikai és műfaji változatosságban az európai   
 és a magyar középkor irodalmából, azokat elemezni. 
-Ismerje a reneszánsz irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezetét, Petrarca   
  Daloskönyvéből egy művet, Boccaccio Dekameronjából egy novellát. 
-Ismerje Janus Pannonius és Balassi Bálint költői portréját. Mindkét szerző egy versét tudja  
 elemezni. 
-Ismerje az angol reneszánsz színházat, Shakespeare egy művét. (pl.: Rómeó és Júlia) 
 
 
Témakörök: 
1. A művészet és az irodalom kezdetei (mítosz, mitológia, műnemek és műfajok rendszerezése) 
2. Az ókori görög epika, eposzok: Homérosz: Iliász, Odüsszeia 
3. Az ókori görög dráma: Szophoklész: Antigoné 
4. Szemelvények az ókori görög és római lírából és epikából : (Szapphó, Anakreón, Catullus, 
Aiszóposz, Vergilius, Horatius, Phaedrus) 
5. A Biblia (fogalma, részei, felépítése, keletkezése, nyelve, műfajai; ó- és újszövetségi történetek 
ismerete, elemzése; hatása az európai és a magyar kultúrára) 
6. A középkor irodalma - európai és magyar irodalom: 
     -szemelvények a 4-14. századi európai irodalomból: himnuszköltészet (Assisi Szent   
Ferenc, J. da Todi); vallomás (Szent Ágoston); legendák; hősi ének (Roland-ének); trubadúr- és 
lovagi költészet (W. von der Vogelweide); vágánsdalok; Dante: Isteni színjáték (részletek a 
Pokolból); Villon művei (egy-két részlet a Nagy testamentumból); Halotti beszéd és könyörgés, 
Ómagyar Mária-siralom, Margit legenda 
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7. Az európai irodalom a reneszánsz korban:  
-szemelvények ismerete Petrarca Daloskönyvéből és Boccaccio Dekameronjából 
8. A magyar irodalom a reneszánsz korban: 
-Janus Pannonius és Balassi Bálint portréja: lírájuk jellemzői, témáik, műfajaik, néhány versük 
ismerete 
 9.  Az angol reneszánsz dráma és színjátszás: Shakespeare: Rómeó és Júlia 
 

9. évfolyam Matematika minimum követelmények 
 
Halmazok, kombinatorika: 
Definiálja és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a részhalmaz fogalmát. Ismerje és 
alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a következő műveleteket: unió, metszet, 
különbség.  
Tudja meghatározni véges halmazok elemeinek a számát.  
Tudjon egyszerű sorbarendezési, kiválasztási feladatokat megoldani (ismétlés nélküli és ismétléses 
prmutáció, variáció).  
 
Algebra, számelmélet: 
Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni (zsebszámológéppel is). Ismerje és használja 
feladatokban az alapműveletek műveleti azonosságait (kommutativitás, asszociativitás, 
disztributivitás). 
Ismerje, tudja definiálni és alkalmazni az oszthatósági alapfogalmakat (osztó, többszörös, 
prímszám, összetett szám). Tudjon természetes számokat prímtényezőkre bontani, tudja adott 
számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét kiszámítani.  
Ismerje a 10 hatványaira, illetve a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 számokra vonatkozó oszthatósági szabályokat, 
tudjon egyszerű oszthatósági feladatokat megoldani. 
Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből 2-es alapú számrendszerbe és viszont.  
Tudjon ábrázolni számokat a számegyenesen. Ismerje és használja a nyílt és zárt intervallum 
fogalmát és jelölését. Ismerje az abszolútérték definícióját. Tudjon adott helyiértékre vonatkozóan 
helyesen kerekíteni. 
Tudja értelmezni a hatványozást egész kitevő esetén. Ismerje a négyzetgyök fogalmát. 
Ismerje és alkalmazza a hatványozás és a négyzetgyökvonás azonosságait. 
Tudja az egyenes és a fordított arányosság definícióját. Ismerje és tudja feladatokban alkalmazni az 
arányosság fogalmát. 
Ismerje és tudja feladatokban alkalmazni a százalék fogalmát. 
Tudjon elsőfokú, egyismeretlenes egyenleteket és elsőfokú, kétismeretlenes egyenletrendszereket 
megoldani. 
 
Függvények: 
Ismerje a függvény matematikai fogalmát és a függvénytani alapfogalmakat (értelmezési tartomány, 
hozzárendelés, képhalmaz, helyettesítési érték, értékkészlet). Tudjon helyettesítési értéket 
számítani.  
Ismerje, tudja ábrázolni és jellemezni az alábbi hozzárendeléssel megadott függvényeket:  
x ? ax + b , x ? x 2 , x ? ??? , x ? |x|  
Tudjon értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni, illetve adatokat leolvasni a grafikonról.  
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Tudjon néhány lépéses transzformációt igénylő függvényeket függvénytranszformációk 
segítségével ábrázolni: f(x) + c, f(x+c), c·f(x). 
Tudjon egyszerű függvényeket jellemezni (pl. grafikon alapján) értékkészlet, zérushely, növekedés, 
fogyás, szélsőérték szempontjából. 
 
Geometria: 
Ismerje és alkalmazza az alapvető összefüggéseket háromszögek oldalai, szögei, (háromszög-
egyenlőtlenség, belső, illetve külső szögek összege). Ismerje és alkalmazza speciális háromszögek 
tulajdonságait.  
Ismerje fel és használja feladatokban a különböző alakzatok szimmetriáit. 
Ismerje és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 
Ismerje a négyszögek fajtáit (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet) és 
tulajdonságaikat, ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban. Ismerje a konvex négyszög belső 
szögeinek összegére vonatkozó tételt, alkalmazza ezeket egyszerű feladatokban. 
Ismerje a kör részeit, ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban. 
Tudja kiszámítani a háromszög, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, 
szabályos sokszögek és a kör kerületét, területét. 
 
Statisztika: 
Tudjon adott adathalmazt szemléltetni. Tudjon adathalmazt táblázatba rendezni és táblázattal 
megadott adatokat feldolgozni.  
Tudjon kördiagramot és oszlopdiagramot készíteni. Tudjon adott diagramról információt kiolvasni.  
Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: átlag, súlyozott számtani közép, medián, módusz, 
terjedelem. Tudja kiszámítani ismert átlagú adathalmazok egyesítésének átlagát.  
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