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10. osztály történelem minimum követelmények:  
 

Az alapvizsga eredményes letétele, valamint a tanévben összeállított témazárók minimum 
elégségesre teljesítése. Ezenkívül:  
Sajátítsa el a következő kompetenciákat: 
• Tudjon információt keresni különböző típusú források segítségével (szöveges források, kép, 
diagram, táblázat, ábra)  
• Tudja kiválasztani a témához illő térképet, azonosítani a helyszínek térkép segítségével, valamint 
tudjon információkat gyűjteni adott térképről. 
• Tudja megnevezni az adott korszakokat, határozza meg az időt konkrét kronológiai adatokkal.  
• Ismerje fel az adott korszakokban történő társadalmi és gazdasági folyamatokat, változásokat és 
azok hatásait.  
• Legyen képes hosszabb szöveg megalkotására - a magyar témák esetében - a megadott források és 
szempontok segítségével és alapján.  
• Legyen képes egy rövidebb szóbeli feleletet felépítésére és előadására (önállóan kérdések 
segítsége nélkül) tér és idő, általános és szakfogalmak használatával, valamint építsen bele ok-
okozati összefüggéseket is.  
 
 
TÉMAKÖRÖK 
 
1. A magyar nép története az államalapításig 
2. Az Árpád-házi uralkodók kora  
3. Az Anjouk  
4. A Hunyadiak  
5. A földrajzi felfedezések és következményeik 
6. A reformáció és katolikus megújulás 
7. Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18.században 
8. Az ország három részre szakadása és az országrészek 
9. A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 
10. Magyarország a XVIII. században 
 
Ezen belül a félévi vizsga anyaga: A magyar nép története az államalapításig; Az Árpád-házi 
uralkodók kora; Az Anjouk; A Hunyadiak; A földrajzi felfedezések és következményeik;   
Alapvető ismeretek:  
 
A középkori magyar állam megteremtése és virágkora (honfoglalás, Árpád-kor, Anjou-kor, 
Hunyadiak) 
Kronológia: IX.század közepe, 895-900, 907, 972-977, 997-1000-1038, 1235-70, 1241-42, 1301, 
1308-42, 1335, 1458-90, 1479 
Személyek: Attila, Álmos, Árpád, I. István király, Géza fejedelem, Koppány, Szent Gellért püspök, 
Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla, Szent Margit, I. Károly, Csák Máté, Hunyadi 
János, Hunyadi Mátyás, Kinizsi Pál, 
 
Topográfia: Urál, Magna Hungaria(Baskíria), Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, Vereckei-
hágó,Kárpát-medence, Erdély, Pozsony, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Buda, 
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Horvátország, Dalmácia, Muhi, Körmöcbánya, Besztercebánya, Nándorfehérvár,   Kenyérmező, 
Bécs, Visegr?d 
 
Fogalmak: hun, finnugor, nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, félnomád életmód, nomadizmus, 
törzsszövetség, kettős fejedelemség, fejedelem, honfoglalás, Szent korona,                  
primogenitura, vármegye, ispán, tized, szerviens, várjobbágy, egyházmegye, érsek, királyi tanács, 
tatár, kun, aranyforint, regálé, harmincad, kamara haszna, kapuadó, szabad királyi város, 
bányaváros, mezőváros, úriszék, báró, köznemes, perszonálunió, végv?r, végvári rendszer, rendi 
országgyűlés, rendkivüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, Corvina 
 
Kora újkor Európában 
Kronológia: 1492, 1517, 1545-63, 1555, 1642-49, 1689 
Személyek: Kolumbusz, Vasco de Gama, Magell?n, V. Károly, Luther, Kálvin, I. Erzsébet, XIV. 
Lajos, Cromwell, Gutenberg  
 
Topográfia: Amerika, London, Németalföld, portugál és spanyol gyarmatok, gyarmatok, Észak- 
Amerikában, Wittenberg, Augsburg, Trident, Versailles, 
 
Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, ültetvény, manufaktúra, tőke, tőkés, kapitalizmus, bérmunkás, 
világkereskedelem, vetésforgó, reformáció, protestáns, evangélikus, református, anglikán, puritán, 
ellenreformáció/katolikus megújulás, jezsuita, barokk, restauráció,Jognyilatkozat, abszolutizmus, 
alkotm?nyos monarchia, alkotmány,cenzusos választóg 
 
Magyarország az újkorban (1490-1790)  
Kronológia: 1526., 1541., 1552., 1566., 1686., 1699., 1703-11, 1707,1711, 1723, 1740-80, 1754, 
1767, 1777, 1780-90, 1781, 1785 
Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Fráter György, Dobó István, 
Zrínyi Miklós,  Károli Gáspár, Bethlen  Gábor,  Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és 
hadvezér), I. Lipót, Thököly Imre,II. Rákóczi Ferenc, III. Károly, Mária Terézia, II. József  
 
Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódolts?g, Eger, Szigetvár, Pozsony, Bécs, Erdélyi 
Fejedelemség, Királyi Magyarország, Debrecen, Nagyszombat, Ónod, Habsburg  Birodalom, 
Határőrvidék, Bácska, B?nát, Szatmár 
 
Fogalmak: örökös jobbágyság, rendi dualizmus, végvár, hódoltság, szultán ,szpáhi, janicsár, vitézlő 
rend, unitárius, rendi nemzet,  kuruc, labanc, szabad királyválasztás joga, trónfosztás, betelepítés, 
betelepülés, csonak társadalom, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, vámrendelet, úrbér, úrbéri 
rendelet, Ratio Educationis,  türelmi rendelet, jobbágyrendelet, jozefinizmus 
 
10. osztály informatika minimum követelmények:  
 
• Tudja jellemezni a színeket, illetve tisztában legyen a képek tárolásának módjaival. 
• Tudjon használni egy levelezőprogramot. Ismerje a főbb lehetőségeit.  
• Tudjon használni böngészőprogramot és ismerje a hatékony keresési lehetőségeket. 
• Tudjon komplex prezentációs anyagot készíteni. 
• Tudjon komplex szövegszerkesztési problémákat megoldani. 
• Ismerje a főbb statisztikai, matematikai és kereső függvényeket a táblázatkezelő programban.  
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• Tudjon önállóan kisfilmet készíteni Movie Maker programmal. 
 

Operációs rendszerek 
A tanuló ismerje az operációs rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmakat; 
- Ismerje a számítógépek kezelésének legfontosabb műveleteit; 
- Ismerje a használt operációs rendszer alapvető beállításait, képes legyen a módosításukra; 
- Tudjon kezelni könyvtárakat és fájlokat; 
- Legyen képes a megadott állományokról biztonsági másolatot készíteni, törölt állományokat 
lehetőség szerint visszaállítani; 
- Legyen képes alkalmazásokat telepíteni és eltávolítani; 
- Ismerje egy tömörítő és egy víruskereső program használatát. 
 
Táblázatkezelés 
A tanuló tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni, a táblázatot a feladatnak megfelelően 
formázni. Ismerje a tanult táblázatkezelő program kezelőfelületét, beállításait. 
Tudjon többféle formátumú táblázatot megnyitni, menteni és nyomtatni. 
- Ismerje a cella, az oszlop, a sor, a tartomány, a munkalap és a munkafüzet fogalmát és kezelési 
módjait; 
- Ismerje a szöveg és a szám adattípusokat, a lényegesebb számformátumokat; 
- Tudjon egyszerű képleteket és függvényeket használni (összeg, átlag, maximum, minimum, 
darabszám, feltételek a képletben, keresés stb.); 
- Tudja alkalmazni a karakterformázás és a cellaformázás lehetőségeit; 
- Tudja beállítani az oszlopszélességet és a sormagasságot; 
- Tudja alkalmazni a szegélyezés és mintázatkészítés lehetőségeit;  
- Ismerje az oldalbeállításhoz kapcsolódó formázási lehetőségeket (tájolás, margó, élőfej, élőláb); 
- Ismerje a diagramok és grafikonok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 
- Tudjon grafikont és más objektumot beilleszteni, formázni; 
- Tudjon táblázatot tervezni szöveges feladat alapján; 
- Tudja a táblázat összetartozó adatait adott szempont szerint rendezni, az adatokat megadott 
szempont szerint szűrni. 

 

10. osztály fizika minimum követelmények:  
 

1. Vízkörnyezetünk fizikája 
1.1. A víz tulajdonságai 
 - Nyomás, Pascal-törvény, folyadék modell 
 - Hidraulikus prés és emelő 
 - Felületi feszültség, kapilláris jelenség, kohéziós és adhéziós erők 
1.2. Testek a vízben 
 - Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő 
 - Arkhimédész törvénye 
 - Úszás, lebegés 
 - Víz rendhagyó hőtágulása 
1.3. Halmaz-állapotok és halmaz-állapot- változások 
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 - Olvadás-fagyás 
 - Az olvadáspont nyomásfüggése 
 - Párolgáshő, páratartalom fajhő, hőtágulás, forráshő, forráspont 
1.4. Csapadékok 
 - Harmatpont, felhő, eső 
 - Ónos eső, hó, harmat, dér, zúzmara 
 
2. Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája 
2.1. Légnyomás, légellenállás, repülés 
 - Közlekedő edények 
 - Torricelli-kísérlet 
2.2. Légnyomás, légellenállás, repülés 
 - Bernoulli-törvény 
 - Légellenállás 
2.3. Szelek, viharok, légáramlások 
 - Légköri és óceáni áramlások 
 - Ciklonok, anticiklonok, futóáramlások örvények 
2.4. Tengeri áramlatok 
 - Golf-áramlat 
 - El Ni?o és La Ni?a 
 
3. Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 
3.1. Globális felmelegedés 
 - Üvegházhatás 
 - Klímaváltozás 
3.2. Ökológiai lábnyom 
 
4. A hang és a hangszerek világa 
4.1. Hogyan hallunk? 
 - Hangsebesség, hangforrás 
 - Ultrahang és alkalmazásai, 
 - Infrahang 
 - Az emberi fül szerkezete és működése 
4.2. Zajszennyezés 
 - Hangerősség 
 - Decibel-skála 
4.3. A zene fizikája 
 - Hangmagasság, zenei skálák, 
 - Húrok, húros hangszerek 
 - Helmholtz-féle üregrezonátor 
 - Fúvós hangszerek 
 
5. Szikrák és villámok 
 - Elektromos állapot 
 - Elektroszkóp, vezetők, szigetelők, földelés 
 - Coulomb-törvény 
5.1. Milyen a villámok világa? 
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 - Elektromos mező 
 - Elektromos térerősség 
5.2. Elektrosztatikai jelenségek 
 - Megosztás 
 - Villámhárító 
5.3. Hogyan tárolunk elektromos töltéseket? 
 - Kondenzátor 
 - Elektromos energia 
 
6. Az elektromos áram, elemek, telepek 
 - Elektromos áram, az elektromos áram hatásai 
 - Áramerősség 
 - Az elektromos feszültség 
 - Galvánelemek, akkumulátorok 
6.1. Mitől függ, hogy milyen erős az áram? 
 - Ohm törvénye 
 - Ellenállás 
 - Fajlagos ellenállás 
6.2. Az áram veszélyei 
 - Áramütés, élettani hatás 
 
7. Lakások, házak elektromos hálózata 
 - Fogyasztás 
 - Teljesítmény 
7.1. Lakásaink elektromos hálózata 
 - Soros, párhuzamos kapcsolás 
 - Eredő ellenállás 
7.2. A félvezetők 
 - Dióda, tranzisztor, integrált áramkör 
7.3. A LED és társai 
 
8. Az elektromos energia előállítása 
 - A mágnesek tulajdonságai 
 - Mágneses jelenségek 
8.1. A föld-mágnesség 
 - Földmágnesség 
 - Lorentz-erő 
8.2. Az elektromágnesek 
8.3. Az elektromotorok 
 - Egyenáramú motor működési elve 
8.4. Áramtermelés 
 - Elektromágneses indukció 
 - Lenz-törvény, örvényáram 
 - Generátor 
8.5. A váltakozó áram 
8.6. A transzformátorok 
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10. 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. Egyszer? kísérletek megtervezése, elvégzése, 
tapasztalatok rögzítése. A kémiai veszélyek felismerése és kezelése: „Mit tennél baleset esetén?” - 
szituációk.  
- Szerves vegyületek elkülönítése a szervetlen vegyületektől, szerves vegyületek nagy számának 
okai (szénatom kötései, láncok-egyenes, elágazó, gy?r?s kialakulása, heteroatomok).  
Tudománytörténeti ismeretek,   
- Szerves vegyületek összetételére vonatkozó vizsgálati módszerek ismerete.  
- Összegképlet, szerkezeti képlet, atomcsoportos képlet, vonalképlet ismerete, használata.  
- Izoméria fogalma, szerkezeti és tér-izomérákra konkrét példák felsorolása. Izoméria gyakorlati 
jelentősége.  
- Funkciós csoport fogalma, jelentősége, konkrét példák.  
- Szénhidrogének nevei, elnevezés szabályai, alapnév el?-, és utótagjai. A név végződésének 
szabályai. Példák.  
- Szubsztitúció, elimináció, addíció, polimerizáció, polikondenzáció fogalma, egy-egy példa.  
- Alkánok fogalma, elnevezésük szabályai, általános képletük, homológ soruk (első 4 tag nevének, 
tulajdonságainak ismerete). Jellemző reakcióik (égés, szubsztitúció). Földgáz és kőolaj összetétele, 
bel?le készül? termékek felsorolása, előállítás módja, finomító. A kőolaj-származékok felhasználási 
területei. Fosszilis tüzel?anyagok környezetvédelmi vonatkozásai. 
- Alkének fogalma, általános képlete, jellemző reakciói, az etilén tulajdonságai, gyakorlati 
jelentősége. A propén, és a butadién.  
- Izoprén, karotin, A-vitamin, terpének, kaucsuk, mint izoprénvázas vegyületek. Gumigyártás. 
- Acetilén képlete, tulajdonságai, gyakorlati jelentősége. Disszugáz. Acetilén reakciói, felhasználása 
a szerves vegyiparban.  
- Aromás anyag fogalma, a név eredete, és mai értelmezése. A benzol szerkezeti képlete, 
tulajdonságai, élettani hatása, gyakorlati jelentősége. Mindennapokban fontos aromás vegyületek 
(példák). Aromás vegyületek jellemző reakciói 
- Alkoholok szerkezete, funkciós csoportja. A metanol és az etanol képlete, fizikai, kémiai 
tulajdonságai, élettani hatásai, felhasználása, előállítása.  
- Értékőség, rendűség jelentése. Többérték? alkoholok (példák), a glikolok, a glicerin, a szorbit, az 
eritrit, és a xilit tulajdonságai, felhasználásuk.  
- Aldehidek, ketonok szerkezete. A formaldehid és az aceton fontosabb tulajdonságai.  
- Étercsoport. Dietil-éter tulajdonságai, felhasználása. Éterek a természetben.  
- Karbonsavak, karboxil-csoport. Hangyasav, ecetsav szerkezete, tulajdonságai. A tejsav. 
Citromsav, almasav, és egyéb többérték? savak. Zsírsavak fogalma, szerkezete, tulajdonságai, 
jelentősége  
- A szappanok, mint a karbonsavak sói. A kifejezés hétköznapi, és kémiai értelmezése közötti 
különbségek. Tenzidek, mosószerek hatásmechanizmusa, szappanokkal való összehasonlítása. A 
mosóhatás lényege.  
- Észter képz?dés. Gyümölcsészterek, viaszok, trigliceridek. Zsírok, olajok tulajdonságai, élettani 
hatásuk, felhasználásuk. Telítetlen zsírsavak élettani jelent?sége. Zsírok mesterséges előállítása, 
transz-zsírok.  
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- Flavonoidok (gyümölcsök, tea, bor), tartósítószerek (benzoesav, na-benzoát), a fenol, 
illatanyagok, gyógyszerek (szalicilsav, aszpirin).  
- Freonok szerkezete, tulajdonságai, ózonlyuk. DDT. Klóros fertőtlenítik a háztartásban. A vinil-
klorid.   
- Műanyagok fogalma. Polimerizáció folyamatának lényege. Példák. Polietilén, polipropilén, PVC 
jelentősége. Az említett műanyagok előállítása, tulajdonságai. Fröccsöntés. H?re lágyuló, hőre 
keményed? műanyagok.  
- Nitrogéntartalmú szerves vegyületek jellemz? funkciós csoportjai. Fontosabb vegyületcsoportok.  
(Vázlatos áttekintés)  
- Aminok fogalma, aminocsoport. Aminok rendűsége, értékűsége.  Aminok tulajdonságai. 
Természetben előforduló, gyakorlati szempontból fontosabb aminok (dopamin, amfetamin, morfin, 
kadaverin, kokain, efedrin).  
- Amidok fogalma, funkciós csoportja. Amidok rendűsége. Koffein, B-vitaminok, penicillin, 
karbamid, fehérjék.  
- Aminosavak fogalma, funkciós csoportjai. Fehérjealkotó aminosavak száma, esszenciális 
aminosav fogalma. Fehérjék származtatása aminosavakból.  
- Nukleinsav-bázisok felsorolása, egyéb képviselők: hisztamin, koffein, nikotin, teobromin, indol, 
szkatol.  
- Polikondenzáció fogalma, az eljárás lényege. Poliamidok, poliészterek, polikarbonátok, 
fenoplasztok, aminoplasztok, szilikonok, poliuretánok.  
- Porfirinek szerkezete. A hemoglobin szerkezete, jelentősége. A klorofill, a B12 vitamin.  
Tiovegyületek (tioalkoholok, tioéterek, szulfidok, di-, triszulfidok).  
- Biogén elem, biogén vegyület fogalma. Szénhidrátok, zsírok, olajok, fehérjék, nukleinsavak, 
vitaminok biológiai jelentősége.   
- Szénhidrátok fogalma, funkciós csoportjai. Szénhidrátok csoportosítása, egyszer? szénhidrátok 
(pentózok, hexózok), összetett szénhidrátok (diszacharidok, oligoszacharidok, poliszacharidok).  
Ribóz, dezoxiribóz, glükóz, fruktóz, szacharóz, laktóz, keményít?, cellulóz jellemzése, gyakorlati 
jelent?sége. Redukáló, nem redukáló cukrok, ezüsttükör-próba lényege. 
- Vitamin fogalma. Antioxidáns fogalma. Vízben oldódó vitaminok, zsírban oldódó vitaminok 
felsorolása, élettani hatásai, előfordulása.   
- Aminosavak fogalma. Peptidek fogalma, peptidkötés.  Esszenciális aminosavak.  
- Fehérjék fogalma, képződése. Elsődleges, másodlagos, harmadlagos szerkezet. Összetett fehérjék. 
Fibrilláris, globuláris fehérjék. Vázfehérjék, enzimek, immunfehérjék, szállítófehérjék, hormonok. 
Biuretreakció, xantoprotein reakció.  
- DNS, RNS összetétele, szerkezeti jellemz?i. A kett?s spirál. Nukleinsavak funkciója.  
- Élelmiszer, táplálék, tápanyag fogalmának tisztázása. Adalékanyagok fajtái, élettani hatásaik, 
kockázatok.  
- Hulladék fogalma. Hulladékkezelés módjainak felsorolása, jellemzése, %-os eloszlása 
Magyarországon. Szelektív hulladékgyűjtés szabályai.  

 
10. osztály német minimum követelmények:  
 

Követelmények 10. évfolyam nem érettségizők 
Tankönyv: Direkt 1 
Munkafüzet: Direkt 1 CD-2 használattal 
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Megtanulandó témák: 
1. Guten Appetit - étkezési szokások - ételek 
nyelvtan: erős igék ragozása 
                  módbeli segédigék használata 
                  fordított szórend 
                  összetett főnevek képzése 
2. Városi közlekedés - tájékozódás - útbaigazítás 
nyelvtan: wissen ige ragozása 
                  felszólító mód magázó alakja 
                  névelők részes esetben 
                  es gibt szerkezet 
3. Geschäfte, Lokale, Treffpunkte  
bevásárlás - szórakozás 
Nyelvtan: előljárószavak tárgy és részes esetben 
                   zu + főnévi igeneves szerkezetek 
                   időhatározó 
                   visszaható igék 
4. Tagesablauf - napirend 
Nyelvtan: erős igék ragozása 
                  elváló és nem elváló igék 
                   időhatározók 
                   zu Hause - nach Hause szerkezetek     
5. Freunde - Freundinnen 
Nyelvtan: geben ragozása 
                  birtokos névmás használata 
                   részes eset 
                   személyes névmás ragozása 
                    birtokviszony kifejezése 
 
 
10. osztály heti öt óra / érettségiző csoport / német nyelv 

Direkt tankönyv 1, és 2. + mf. 1, 2. 

https://klett.hu/direkt-1-kursbuch-online-verzio/ 

 

 

1. Geschäfte, Lokale, treffpunkte – wo kauft man was? Ausgehen?  

- zu + főnévi igenév, időhatározószavak, visszaható igék, 

 

2. Tagesablauf 

erős igék, elváló és nem elváló igék 
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3. Freunde, Freundinnen-meine Qlique 

- birtokos névmások 

-részes eset 

-birtokviszony kifejezése 

 

3.  Módbeli segékigék  

können, müssen, wollen, mögen, dürfen, sollen 

Alárendelő összetett mondat 

4.Perfekt – múlt idő Was hast du gestern gemacht? 

-Partizip Perfekt képzése, haben vagy sein segédigék 

-múlt idő Präteritum: haben és sein igék 

 

4. Gesundheit, Körperteile 

- visszaható névmások 

seit elöljárószó 

-felszólító mód képzése 

 

5. Képleírás- Was ist/liegt/steht/hängt wo? 

- Tárgy vagy részes esetet vonzó elöljárószavak 

 

6. Földrajzi nevek, Urlaubsziele, Was kann man hier machen? 

- Urlaubsstype 

- alárendelő összetett mondatok 

 

7.  Wer ist wie? Hasonlító szerkezetek 

- melléknév fokozása 

-a melléknév jelzői szerepben 

-gefallen ige 
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Gyakorló feladatlapok 

 

 

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 

 
 

 
 

 

 

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 

 
 

 
 

 

 

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 

 
 

 
 

 

 

 

 

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 

 
 

 
 

10. osztály ének-zene minimum követelmények:  
 

1.féléves vizsgához 

A bécsi klasszika – a korszak bemutatása, formai sajátságok bemutatása a tankönyv alapján. (Tk.: 
137-140.) 

A klasszikus szimfonikus zenekar – a zenekar és a hangszerek (hangszer csoportok) 
bemutatása a tankönyv alapján. (Tk.:146.) 

Egy zeneszerző részletes bemutatása a klasszicizmus korából – Mozart, Beethoven vagy 
Haydn a tankönyv alapján. (Tk.:155-172.) 

A romantika zenéje – a korszak bemutatása – romantika stílusjegyei, műfajai (Tk.:178-188.) 

 Liszt Ferenc és egy szabadon választott zeneszerző részletes bemutatása a tankönyv alapján. 
(Tk.:189-202.) 

 A romantikus opera és egy romantikus opera szerző bemutatása a tankönyv alapján. 
(Tk.:203-208.) 

Erkel Ferenc – a szerző bemutatása a tankönyv alapján és a Bánk bán című opera bemutatása 
(ajánlott forrás: Wikipedia) 

 

2. féléves vizsgához 

A századforduló és a XX. század eleje – zenei impresszionizmus, Debussy és Ravel bemutatása a 
tankönyv alapján (Tk.: 224-230.)  

A 12 hang szabad használata -  Schönberg, Webern és Berg bemutatása a tankönyv alapján 
(Tk.:232-238.)  

Jazz megjelenése – a jazz, mint műfaj és Gershwin bemutatása a tankönyv alapján (Tk.:239-243.) 

A XX. századi magyar zene – Bartók és Kodály részletes bemutatása a tankönyv és az 
internet(ajánlott forrás: Wikipedia) alapján. (Tk:251-278.) 

 
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. 
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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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10. osztály rajz minimum követelmények 

1.feladat: 

Szecessziós plakát tervezése és kivitelezése. Téma: egy szabadon választott színházi előadás 

Méret: A/3-as műszaki rajzlap 

Használható eszközök: grafit(tervezés), színes ceruza, tűfilc, filctollak, vízfesték 

2.feladat: 

Kompozíció készítése(amely valamilyen történetet mesél el) montázs technikával(újságpapír 
kivágás, ragasztás) 

Méret: A/3-as műszaki rajzlap 

Használható eszközök: újságpapír, tűfilc, ragasztó 

 

10. osztály földrajz minimum követelmények:  
 
Arday-dr. Kőszegi-dr. Makádi-Ütőné-Sáriné 
OFI Újgenerációs Tankönyv 
 
1, Társadalmi folyamatok a 21. században 
· A Föld népessége, népesség összetétele, népesedési problémák 
· Élelmiszerválság okai, következményei 
· Település típusok (szórvány települések, falvak, városok) 
· Városok típusai, városok fejlődése, város szerkezet 
· Urbanizáció, előnyei, hátrányai 
 
2, A világgazdaság alap folyamatai 
· Gazdasági fejlettség mutatói, telepítő tényezők 
· A piacgazdaság kialakulása, működése 
· Munkamegosztás hátrányai, előnyei,  
· Globalizáció kialakulása, előnyei, hátrányai 
3, Magyarország földrajza 
· Magyarország természeti és gazdaság helyzete Európában 
· Népesedési folyamatok 
· Környezeti terhelés energetika Magyarországon 
· Magyarország az Európai Unióban 
· Település típusok (példákkal) Urbanizáció 
· Budapest és az agglomerációja 
· Észak-és Dél-Alföld régiója 
· Középhegységi régiók 
· Nyugat- és Dél-Dunántúli régiók 
 
4, Európa gazdasági földrajza 
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· Az Európai Unió kialakulása, fejletségi különbségek okai, következményei 
· Ipar szerkezete térbeli helyzete, változásai 
· Mediterráneum gazdasága 
· Az Alpok országai 
· Kelet-Európa gazdasága 
· Oroszország gazdasága 
 
5, Európán kívüli országok földrajza 
· Délnyugat-Ázsia gazdasága 
· Japán gazdasága 
· Kína gazdasága 
· USA, Kanada, Mexikó gazdasága 
· Latim-Amerika gazdasága 
· Afrikai országok gazdasága 
 
6, Fenntarthatóság 
· Természeti erőforrások, tartalékok 
· Fenntarthatóság fogalma, lehetőségei 
· Globalizáció és annak jövője (előnyök, hátrányok) 
 
 
10. osztály biológia minimum követelmények:  
 
OFI Újgenerációs Tankönyv 
Eszterházy Egyetem Oktatáskutatás és fejlesztő Intézet 
 
1, Mikrovilág 
· Sejtmagnélküliek (Prokarióták) jellemzői (példák) 
· Sejtmagvas egysejtüek (eukarióták) jellemzői (példák) 
· Vírusok felépítése, szaporodási ciklusa 
 
2, Gombák 
· Gombák testfelépítése, gombák főbb típusai 
· Zuzmók testfelépítése, jelentőségük 
 
3, Növények  
· Moszatok (testfelépítés, életmód, egyéb jellemzők) 
· Mohák (testfelépítés, életmód, egyéb jellemzők) 
· A növényi szövet típusai, rövid jellemzőik 
· Harasztok (testfelépítés, életmód, egyéb jellemzők) 
· Nyitvatermők (testfelépítés, életmód, egyéb jellemzők) 
· Zárvatermők (testfelépítés, életmód, egyéb jellemzők) 
 
4, Állatvilág 
· Az állatok életműködésének általános jellemzői 
· Szivacsok és csalánozók törzseinek általános jellemzői, felépítésük, életmódjuk 
· Állatok szövet típusai, főbb jellemzőik 
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5, Férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 
· Férgek törzsei általános jellemzőik, felépítésük, életmódjuk 
· Puhatestűek törzse általános jellemzői, felépítésük, életmódjuk 
· Ízeltlábúak törzse általános jellemzői, felépítésük, életmódjuk 
· Rovarok osztálya általános jellemzői, felépítésük, életmódjuk 
 
6, Gerincesek törzse 
· Gerincesek általános jellemzői, szervrendszereik, testfelépítésük, életmódjuk 
· Halak osztálya általános jellemzőik, felépítésük, életmódjuk 
· Kétéltűek osztálya általános jellemzőik, felépítésük, életmódjuk 
· Hüllők osztálya általános jellemzőik, felépítésük, életmódjuk 
· Madarak osztálya általános jellemzőik, felépítésük, életmódjuk 
· Emlősök osztálya általános jellemzőik, felépítésük, életmódjuk 
 
7, Az etológia alapjai (álltok viselkedése) 
· Öröklött magatartásformák 
· Tanult magatartásformák 
· Állatok társas viselkedése 
· Állatok kommunikációja 
 
8, Életközösségek 
· Populációk, definíciója, jellemzői, példák 
· Kölcsönhatások a populációkban 
· Társulások típusai jellemzőik 
· Ökológiai rendszerek alapfogalmai 
· Hegyvidéki társulás 
· Alföldi társulás 
· Vizi társulások 
· Természetvédelem feladatai 10. min 
 

10. évfolyam minimum követelmények angol nyelvből (nem érettségiző, kezdő) 
 
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, 

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 

 
 

 
 

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: 
Kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, felolvasni,  
Kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni,   
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni,  
Ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegből kikövetkeztetni,  
Egyszerű, képpel illusztrált történetet követni. 
 
Hallott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes: 
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket 
megérteni,  
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni, 
Ismeretlen nyelvi elem jelentését ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből 
kikövetkeztetni, 
Kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, 
Kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni, 
 
 
Íráskészség 
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A tanuló legyen képes: 
Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leírni, 
Ismert struktúrák felhasználásával kb. 10 mondatos szöveget írni,  
Különböző szövegfajtákat (baráti levél, üzenet, üdvözlet) létrehozni,  
 
 
Nyelvtan 
 
Igeidők: egyszerű és folyamatos jelen idő, egyszerű és folyamatos múlt idő, rendhagyó igék, 
Present Perfect Simple használata 
Kötőszavak, elöljárók használata 
Tanult kérdőszavak, kérdezés, rövid válaszadás szabályai 
Birtoklás kifejezése, birtokos jelzők és névmások 
Adatlap kitöltése (pl. jelentkezés nyelviskolába) 
Levélírás szabályai 
Megszámolható, megszámolhatatlan főnevek, mennyiség kifejezések 
Határozott és határozatlan névelők használata 
Egyszerű jövő idő, „to be going to”, vonzatos igék  
Szóképzés, határozók képzése  
Melléknevek fokozása, összehasonlítások  
Dátumok, számnevek, időhatározók, időpontok kifejezése 
Főnevek egyes-és többes száma 
Vonatkozó névmások 
Módbeli segédigék: should, must, have to 
Összetett szavak alkotása 
Időhatározói mellékmondatok, feltételes mód (1. és 2. típus) 
Kifejezések take, get, do, make igékkel 
A „used to” használata 
Az -ed és -ing végű melléknevek állapot, érzelem kifejezésére 
Felkiáltások: so, such 
Szenvedő szerkezet 
Bizonytalanság kifejezése: might, perhaps 
Phrasal verbs  
Present Perfect Continuous használata 
Szóképzés, határozók  
Past Perfect Simple használata 
Függő beszéd 
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10. évfolyam minimum követelmények angol nyelvből (érettségiző, haladó) 
 
1. idegen nyelv 
 
Kommunikációs szándékok 
 
Megszólítás, köszönés, elköszönés, (személyes levélben is), 
Bemutatkozás, (telefonálásnál is), 
Érdeklődés mások hogyléte felől, arra reagálás, 
Engedélykérés, arra reagálás, 
Köszönetnyilvánítás és arra reagálás,  
Gratuláció, jókívánságok kifejezése, 
Sajnálkozás, öröm, elégedettség, elégedetlenség kifejezése, 
Véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás, 
Tetszés, nem tetszés kifejezése, 
Egyet értés, egyet nem értés, 
Érdeklődés, érdektelenség, 
Akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, lehetőség kifejezése, 
Szándék, terv, 
Kérés, kínálás, arra reagálás, 
Bocsánatkérés, 
Meghívás és arra reagálás, 
Információkérés és adás,  
Dolgok, személyek, események leírása, 
Segítségkérés és arra reagálás, 
Javaslat és arra reagálás, 
 
 
Beszédkészség 
 
A tanuló legyen képes: 
Árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb válaszokat adni, 
Választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 
érzelmeket kifejezni, 
Segítséget kérni,  
Beszélgetésben részt venni, társalgásba bekapcsolódni, véleményt kifejteni, 
 
 
Olvasott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes: 
Kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveget elolvasni,  
szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni,  
Ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 
jelentését kikövetkeztetni, 
Kb. 200 szavas szövegben fontos információt megtalálni, lényegét megérteni.  
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Egyszerű publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni, 
 
 
Hallott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes: 
Kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni,  
Kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 
kikövetkeztetni, 
Kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni. 
 
 
Íráskészség 
 
A tanuló legyen képes: 
Kb. 150 szavas tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni, 
Gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel megfelelő nyelvi eszközök 
használatával, logikai összefüggések alapján, bekezdésekbe rendezett szövegben megfogalmazni,  
Egyszerű kb. 100 szavas baráti, illetve hivatalos levelet írni. 
 
 
Nyelvtan 
 
Igeidők: egyszerű és folyamatos jelen idő, egyszerű és folyamatos múlt idő, rendhagyó igék, 
Present Perfect Simple használata 
Kötőszavak, elöljárók használata 
Tanult kérdőszavak, kérdezés, rövid válaszadás szabályai 
Birtoklás kifejezése, birtokos jelzők és névmások 
Adatlap kitöltése (pl. jelentkezés nyelviskolába) 
Levélírás szabályai 
Megszámolható, megszámolhatatlan főnevek, mennyiség kifejezések 
Határozott és határozatlan névelők használata 
Egyszerű jövő idő, „to be going to”, vonzatos igék  
Szóképzés, határozók képzése  
Melléknevek fokozása, összehasonlítások  
Dátumok, számnevek, időhatározók, időpontok kifejezése 
Főnevek egyes-és többes száma 
Vonatkozó névmások 
Módbeli segédigék: should, must, have to 
Összetett szavak alkotása 
Időhatározói mellékmondatok, feltételes mód (1. és 2. típus) 
Kifejezések take, get, do, make igékkel 
A „used to” használata 
Az -ed és -ing végű melléknevek állapot, érzelem kifejezésére 
Felkiáltások: so, such 
Szenvedő szerkezet 
Bizonytalanság kifejezése: might, perhaps 
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Phrasal verbs  
Present Perfect Continuous használata 
Szóképzés, határozók  
Past Perfect Simple használata 
Függő beszéd 
 
 

Magyar nyelv - 10. évfolyam minimum követelmények: 
 
-Tájékozódjon a jelek, jeltípusok témakörében. 
-Tudjon vizsgálatot végezni a szavak között jelentésük alapján. 
-Ismerje fel és különböztesse meg egymástól az egyes szövegtípusokat. 
-Tudjon szöveget készíteni adott szövegtípusnak megfelelően. 
-Elméleti és gyakorlati szinten is legyenek ismeretei a szövegszerkesztés témakörében. 
-Hivatalos írásművek jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás ezek gyakori műfajaiban.  
-Az idézés szabályainak és etikai normáinak ismerete.  
-Szövegformálási, -szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibák önálló javítása.  
-A hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli feladatok megoldásához önálló könyvtári 
munka, megadott vagy önállóan kialakított szempontokat követő anyaggyűjtés, az információ-
feldolgozás szabályainak megtartásával.  
-A tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek megnevezése, alkalmazása a szakmai-tudományos, 
szépirodalmi szövegek értelmezésében.  
-A helyesírás értelmező szerepének megfigyelése különféle műfajú szövegekben. 
-Ismerjen fel összefüggéseket a beszéd, nyelv, szöveg, stílus terén. 
-Legyen tájékozott a stíluseszközök terén. 
-Ismerje az egyéni kifejezés formáit a különféle szakmai-tudományos, közéleti, publicisztikai, 
társalgási stílusrétegekben. 
-A szépirodalmi stílus alapos ismerete. 
 
 
Témakörök: 
1. Jelek és jelrendszerek, a jelek típusai 
2. Hangalak és jelentés kapcsolata, szavak jelentése 
3. A szövegtípusok. Dialogikus és monologikus szövegek. Elbeszélő, leíró és érvelő szövegek 
4. Szövegtípusok a kommunikációs színterek szerint. A szövegtípusok és a stílusrétegek kapcsolata. 
Az önéletrajz. A hivatalos levél 
5. Mi a stílus? Beszéd, nyelv, szöveg, stílus. A zeneiség stíluseszközei. A szókincs stilisztikai 
vizsgálata. A szóalakok és a mondatformák mint stíluseszközök 
6. Stíluseszközök. Az alakzatok. A képek és a képi ábrázolás. A szóképek. A képszerűség egyéb 
stíluseszközei. A nem nyelvi stíluseszközök. A hangzó szöveg 
7. A szöveg képe. A szövegformálás mint stíluseszköz.  
8. A stílusrétegek és a stílusárnyalatok. A magánéleti szövegek stílusa. A közéleti szövegek stílusa. 
A hivatalos és a tudományos szövegek stílusa. A sajtószövegek stílusa. A szépirodalmi szövegek 
stílusa. 
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A felkészüléshez javasolt tankönyv: 
Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 10. 
 
 

Magyar irodalom - 10. évfolyam minimum követelmények: 
 
-A szöveg megértését biztosító néma olvasás, szöveghű felolvasás, kellő tempójú, olvasható, 
rendezett írás.  
-A kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, nyelvváltozat, stílusréteg kiválasztása. 
-Az érvelés alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések megválaszolásában és 
különféle tantárgyak feladatainak megoldásában. 
-Tudásanyag megfogalmazása a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról írásban.  
-Ismerje és legyen képes jellemezni a következő korstílusokat, stílusirányzatokat: barokk, 
klasszicizmus, felvilágosodás, romantika, realizmus. 
-A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak bemutatása. -A 
feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetése. 
-Ismerje a barokk irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezetét, Zrínyi Miklós Szigeti 
veszedelem című művéből részleteket. 
-Ismerje a klasszicizmus, a klasszicista dráma jellemzőit, Moliére egy művét tudja elemezni. 
(Tartuffe/A fösvény)  
-Tudja megnevezni az angol, a francia és a német felvilágosodás egy jelentős szerzőjét, és annak 
legalább egy művét, egy műrészletet elemezni. (pl.: Defoe, Swift, Blake, Rousseau, Voltaire, 
Goethe, Schiller) 
-Ismerje a magyar felvilágosodás irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezetét. 
-Ismerje Kazinczy Ferenc nyelvújító tevékenységét és egy művét 
-Ismerje Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel alkotói portréját és mindkét szerzőnek 
legalább két művét.  
-Ismerje a romantika irodalmának történelmi, szellemi és művészeti hátterét, a romantika jellemzőit. 
-Tudjon megnevezni egy epikai műrészletet vagy két verset a romantika világirodalmából (pl.: 
Byron, Shelley, Keats, Coleridge, Poe, Hölderlin, Heine, Novalis) 1 hosszabb terjedelmű alkotás 
elemző bemutatása (pl.: Puskin: Anyegin, E.T.A. Hoffmann: Az arany virágcserép, Balzac: Goriot 
apó) 
-Ismerje a magyar romantika történelmi, szellemi, művészeti környezetét. 
-Tudja elemezni Katona József Bánk bán című művét. 
-Ismerje Kölcsey Ferenc alkotói portréját, tudja elemezni a Himnuszt és még egy versét. 
-Ismerje Vörösmarty Mihály alkotói portréját, tudja elemezni legalább egy szempontból a Csongor 
és Tündét, a Szózatot, tudja megnevezni a szerző három versét. 
-Tudja, melyek a jellemző műfajok, témák Petőfi életművében. Tudja elemezni legalább öt lírai 
versét.  
-Legyen képes Jókai Mór: Az arany ember c. regényében bemutatni a cselekményvázlatot és a 
szereplőket. 
 
Témakörök: 
1. A magyar barokk: Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 
2. Az európai felvilágosodás - szemelvények (Defoe, Swift, Blake, Rousseau, Voltaire, Goethe, 
Schiller) 
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3. A klasszicista színház és dráma: Moliére: Tartuffe vagy A fösvény  
4. A magyar felvilágosodás irodalma: Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel költészete . 
5. Az európai romantika irodalma - szemelvények (Byron, Shelley, Keats, Coleridge, Poe, 
Hölderlin, Heine, Novalis) 
6. Egy hosszabb terjedelmű alkotás bemutatása a XIX. századi világirodalomból (pl.: Balzac: 
Goriot apó, E.T.A. Hoffmann: Az arany virágcserép, Puskin: Anyegin) 
7. A magyar romantika irodalma:  
-Vörösmarty Mihály költészete, Csongor és Tünde  
-Kölcsey Ferenc költészete 
-Petőfi Sándor költészete 
-Katona József: Bánk bán; 
-Jókai Mór: Az arany ember 

 

Minimumkövetelmények matematikából 10. évfolyam 
 
Matematikai logika 
 
Tudjon egyszerű matematikai szövegeket értelmezni. Értse, és egyszerű feladatokban alkalmazza a 
tagadás műveletet. Képes legyen egy egyszerű állításról eldönteni, hogy igaz vagy hamis. 
 
Algebra 
 
Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni (zsebszámológéppel is). Ismerje és használja 
feladatokban az alapműveletek műveleti azonosságait (kommutativitás, asszociativitás, 
disztributivitás). 
Ismerje a hatványozás és a négyzetgyök fogalmát és azonosságait, tudja azokat alkalmazni egyszerű 
feladatokban. 
Ismerje az egyismeretlenes másodfokú egyenlet általános alakját. Ismerje a másodfokú egyenlet 
diszkriminánsának fogalmát, és a diszkrimináns előjele és a (valós) megoldások száma közötti 
összefüggést. Ismerje és alkalmazza a másodfokú egyenlet megoldóképletét. Tudjon törtes 
egyenleteket, másodfokú egyenletre vezető szöveges feladatokat megoldani. Tudjon egyszerű 
másodfokú egyenletrendszereket megoldani. Tudjon  típusú egyenleteket megoldani.  
Tudjon másodfokú egyenlőtlenséget megoldani. 
 
Függvények 
 
Ismerje a másodfokú és a négyzetgyök függvényeket és tulajdonságaikat, tudja azokat ábrázolni 
derékszögű koordináta-rendszerben. 
Tudja az   alakú másodfokú függvényt a függvénytranszformációk segítségével ábrázolni, tudja 
jellemezni értékkészlet, zérushely, szélsőérték, monotonitás szempontjából.  
 
Geometria 
 
Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek hasonlósági alapeseteit. Ismerje fel a 
hasonló alakzatokat, tudja felírni a hasonlóság arányát.  
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Tudja a hasonlóságon alapuló tételeket (magasságtétel, befogótétel), ismerje fel azokat, és tudja 
ismereteit alkalmazni egyszerű számításos feladatokban. 
Ismerje a műveleteket vektorokkal: összeadás, kivonás, vektor szorzása számmal.  
Tudja hegyesszögek szögfüggvényeit derékszögű háromszög oldalarányaival definiálni, ismereteit 
alkalmazza derékszögű háromszögben, illetve derékszögű háromszögekre visszavezethető 
feladatokban.  
 
Kombinatorika 
 
Tudjon egyszerű sorbarendezési, kiválasztási kombinatorikai feladatokat megoldani (ismétlés 
nélküli és ismétléses permutációk, variációk). Tudja a kedvező esetek számát meghatározni a 
komplementer esetek segítségével is. 
Tudjon konkrét szituációkat szemléltetni, és egyszerű feladatokat megoldani gráfok segítségével. 
Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: pont, él, fokszám. Ismerje a gráf pontjainak 
fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggést. 
 
Statisztika, valószínűség 
 
Alkalmazza az esemény és az eseménytér fogalmát konkrét példák esetén. Ismerje és alkalmazza a 
klasszikus (Laplace)-modellt egyszerű feladatokban.  
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