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11. osztály történelem minimum követelmények:  
 
A tanévben összeállított témazárók érdemjegyét minimum elégségesre írja meg. 
Sajátítsa el a következő kompetenciákat: 
Legyen képes írásbeli feladatok különböző változatainak megoldására: 
• Szövegek, ábrák, különböző diagramok, táblázatok, statisztikai adatok, képek, fotók, karikatúrák 
elemzésével, információk gyűjtésével.  
• Tudja beazonosítani melyik térkép szükséges adott feladatokhoz, arról információ gyűjtése és 
felhasználása. Időszakok térképeinek összehasonlítása, változások hátterének feltárása.  
• Tudja megnevezni az adott korszakot, határozza meg az időt konkrét kronológiai adatokkal. 
• Legyen képes hosszú esszé megalkotására a megadott források és szempontok segítségével.  
Legyen képes összefüggő felelet adására, amelyben a tér, idő az általános és szakfogalmak 
felhasználásra kerülnek. A felelet logikailag megszerkesztett legyen, az ok-okozati 
összefüggések rendszerező bemutatása által történjen.  
 
 
TÉMAKÖRÖK 
 
1. A felvilágosodás kora  
2. A XIX. század eszméi  
3. Az ipari forradalmak 
4. Reformkor Magyarországon 
5. 1848as forradalom és az áprilisi törvények 
6.  Az 1848-49es szabadságharc  
7. A kiegyezéshez vezető út és a tartalma, értékelése 
8.  Gazdasági, társadalmi változások a dualizmusban 
9. Nemzetiségek, nemzetiségi kérdés a dualizmusban 
10. A szövetségi rendszerek kialakulása  
11. Az első világháború és a versailles-i békerendszer  
12. A náci Németország 
13. A sztálini Szovjetunió 
 
Ezen belül a félévi vizsga témakörei: A felvilágosodás kora; A XIX. század eszméi; Az ipari 
forradalmak; Reformkor Magyarországon; Az 1848as forradalom és az április törvények; Az 1848-
49es szabadságharc; A szövetségi rendszerek kialakulása  
 
Alapvető ismeretek: 
 
A felvilágosodás, a polgári átalakulás, nemzetállamok kora 
Kronológia: 1789.júl.14., 1848, 1873,1878,1882,1907,1912-13 
Személyek: Newton, Spinoza, Adam Smith, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, XVI.Lajos, La 
Fayette, Talleyrand, Watt, Stephenson, Marx, Ford, XIII. Leó, Edison, Lenin 
 
Topográfia: Párizs, Berlin, Königgraetz, Solferino, Sedan, Anglia, Elzász-Lotharingia 
 
Fogalmak: felvilágosodás, Enciklopédia, racionalizmus, a hatalmi ágak szétválasztása, 
természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás,/népfelség, szabad verseny, fiziokraták, vallási 
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türelem, emancipáció, harmadik rend, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, alkotmány, 
nacionalizmus,  liberalizmus,  szocializmus,  szociáldemokrácia, konzervativizmus,  szakszervezet, 
keresztényszocializmus, bolsevizmus, polgári nemzet, népek tavasza, ipari forradalom, tőkés, 
bérmunkás, kapitalizmus, szabad verseny, monopólium, futószalag, tőkekivitel, nemzetállam, 
egyenlótlen fejlődés, nagyhatalom, hármas szövetség, antant, keleti kérdés 
 
 
A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914) 
Kronológia: 1825., 1830., 1832-36., 1844 
Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, 
Kossuth Lajos, Metternich  
 
Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Vác, Pozsony 
Fogalmak: rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, reform, reformkor, polgári átalakulás,liberális 
nemesség, centralista,  cenzúra, államnyelv, örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám 
  
 
Kronológia: 1848. III. 15., IV. 11., IX. 29.,1848-1916, 1849. IV. 6., IV. 14., V. 21., VIII. 13., X. 6. 
Személyek: Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, Jókai, Petőfi, Görgey, Klapka, Bem, Damjanich, 
Jellacic, Windischgraetz, Haynau, Ferenc József 
 
Topográfia: Pest-Buda, Pákozd, Kápolna, Debrecen, Isaszeg,Buda, Világos,  Komárom, Segesvár,    
Arad, 
Fogalmak: márciusi ifjak, sajtószabads?g, áprilisi törvények, népképviselet, cenzusos választójog,  
nemzetőrség, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, választójog, honvédség, tavaszi hadjárat, 
Függetlenségi Nyilatkozat, trónfosztás,  
 
 
Évszámok: 1850-59, 1865, 1867., 1868.,1896. 
Személyek: Alexander Bach, Deák Ferenc, Ferenc József, Andrássy Gyula, Eötvös József,  
Baross Gábor, Wekerle Sándor, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz Ábrahám, Bánki Donát 
 
Topográfia: Bosznia-Hercegovina, Budapest, Osztrák-Magyar Monarchia, Fiume 
 
Fogalmak: passzív ellenállás,amnesztia, provizórium, húsvéti cikk, kiegyezés, emigráció, horvát 
kiegyezés, dualista monarchia, közös ügyek, dualizmus, gazdasági kiegyezés, Cassandra-levél, 
Dunai Konföderáció,  nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, agrárország, torlódó 
társadalom, asszimiláció, zsidó emancipáció, vallási egyenjogúság, antiszemitizmus,  millenium  
 
 
Európa 1914-1938 
Évszámok: 1914-18., 1914.június 28., 1914 július 28., 1916, 1917., 1918.nov.11, 1919., 1922., 
1933, 1936, 1938 
Személyek: II. Vilmos, II. Miklós, Lenin, Sztálin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Stresemann, 
Mussolini, Hitler, Goebbels, Churchill 
 

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 

 
 

 
 

Topográfia: Szerbia, Szarajevó, Somme, Pétervár/Leningrád, Moszkva, Oroszország, Szovjetunió,  
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Lengyelország, Románia, balti államok, Berlin, 
weimari köztársaság, Ausztria, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta vidék,  
 
Fogalmak: villámháború - állóháború, kétfrontos háború, központi  hatalmak, antant, frntvonal, 
hátország, jóvátétel, Népszövetség, kisebbségvédelem, bolsevik, szovjet, proletárdiktatúra, 
kommunizmus, általános választójog, tömegpárt, párt?llam, államosít?s, fasizmus, korporatív állam, 
egypártrendszer, kollektivizálás, GULAG,tervutasít?sos rendszer, személyi kultusz, koncepciós per, 
totális diktatúra, tömegpropaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, zsidóüldözés, Führer, SS, 
Berlin-Róma tengely, antikomintern paktum, Anshluss,  kisantant, kisebbségvédelem. 
 
 
11. osztály fizika minimum követelmények:  
 
1. A fény természete 
 - Az elektromágneses hullám 
 - Terjedési sebesség, hullámhossz 
 - Energiaterjedés 
1.1. Az elektromágneses hullámok 
 - Az elektromágneses spektrum részei 
1.2. Hogyan látunk? 
 - Szemlencse 
 - Rövid és távollátás 
 - Dioptria 
1.3. Ablaküvegek és tükrök 
 - Látszólagos és valódi kép 
 - Visszaverődés, szabályos visszaverődés 
 - Átlátszó anyagok 
1.4. A nagyítótól a távcsőig 
 - Nagyító, mikroszkóp 
1.5. A színek 
 - A színek fogalma 
 - A színek és a frekvencia 
 - Fényelnyelés 
 
2. Kommunikáció 
2.1. Jelek és továbbításuk 
 - Analóg és digitális jel 
 - Moduláció 
 - Analóg-digitális átalakítás 
 - Rezgőkör 
2.2. Milyen a televízió? 
 - Koaxiális kábel 
 - Pixelek, felbontás 
2.3. Mobilmánia 
 - Bázisállomás 
 - Cella 
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 - Szenzor 
2.4. A hálózatok 
 - Skálafüggetlen hálózat 
 - Neurális hálózat 
 
3. Miből van a világ? 
3.1. Az atomok 
 - Színkép 
 - A fény és az atomok kapcsolata 
3.2. Fényforrások 
 - CFL izzó 
 - LED izzó működése 
 - Lézer 
 - Hologram 
 - Fény-interferencia 
3.3. Digitális fényképezőgép, fotocella, napelem 
 - Leképezési törvény 
 - Fényelektromos hatás 
 - Kvantumhipotézis 
3.4. Az anyag felépítése 
 - Thomson atommodellje 
 - Rutherford atommodellje 
 - Bohr atommodellje 
3.5. Az anyag felépítése 
 - A kvantummechanikai atommodell 
 - A standard modell. 
 
4. A radioaktív sugárzás 
 - Atomok, izotópok  
 - Alfa, béta és gammasugárzás 
 - Maghasadás 
 - Felezési idő 
 - Nyomjelző izotópok 
4.1. Sugárveszély 
 - Effektív dózis 
 - Sugárvédelmi határértékek 
 - A sugárkárosodás mértéke 
4.2. Veszélyesek-e az atomerőművek? 
 - Nukleon 
 - Tömeghiány 
 - Láncreakció 
 
5. A csillagok világa 
5.1. A világegyetem méretei 
 - Fényév 
 - Parallaxismásodperc 
 - A fény sebessége és az idő 
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5.2. A csillagok fénye 
 - A csillagok fényessége, színe 
5.3. Fekete lyukak, csillagsorsok 
 - Fehér és fekete törpék 
 - Szupernóva 
 - Fekete lyuk 
 
6. Az univerzum szerkezete és keletkezése 
6.1. A mindenség keletkezése 
 - Görbült tér 
 - Ősrobbanás 
6.2. Utazhatunk-e az időben? 
 - Az idő és a sebesség kapcsolata 
6.3. Van-e élet a Földön kívül? 
 - Exobolygók 
6.4. Tudomány - áltudomány - vallásos hit 
 - Asztronómia 
 - Asztrológia 
 
7. A naprendszer fizikai viszonyai 
7.1. A Föld csillag-környezete 
 - Naprendszer 
 - Tejútrendszer 
 - Galaxisok 
7.2. Föld típusú bolygók 
7.3. Óriásbolygók és a Naprendszer keletkezése 
7.4. A Hold 
 - Kráterek 
 - Fogyatkozások és nevezetes konstellációk 
 
8. Az űrkutatás hatása mindennapjainkra 
8.1. Az űrkutatás néhány állomása 
 - Mesterséges hold 
 - Űrszonda 
 - Űrállomás 
 
 
11. osztály német minimum követelmények: 

Követelmények 11. évfolyam nem érettségizők 

Tankönyv: Direkt 2 

Munkafüzet: Direkt 2 CD-használattal 

Megtanulandó témák: 

1. Kannst du mir helfen?  
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nyelvtan: módbeli segédigék a mondatban 
                  módbeli segédigék használata 
                  alárendelő összetett mondatok 

2. So hat das neue Jahrhundert begonnen – híres személyek 
nyelvtan: múlt idő használata – Perfekt képzése 
                  Partizip Perfekt képzése 
                  haben és sein segédigék 
                  Präteritum 
                  Időhatározók 

3. Was tust du für deine Gesundheit? Körperteile  
bevásárlás - szórakozás 
Nyelvtan: visszaható névmások 
                   seit elöljárószó 
                   felszólító mód használata 
                   visszaható névmások 

4. Ein Unfall  
Nyelvtan: elöljárószavak tárgy és részes esettel 
                      

5. Urlaubspläne 
Nyelvtan: földrajzi helyek és nevek 
                  alárendelő összetett mondatok használata 
                  
                  

11. osztály rajz minimum követelmények 

1.feladat: 

Összehasonlító elemzés. Cím: A táj ábrázolása a romantika és az impresszionizmus festészetében 

Terjedelem: minimum 3 A/4-es oldal 

2.feladat: 

A „KUBIZMUS” elnevezésű kitalált cég logójának megtervezése és kivitelezése 

Méret: A/4-es műszaki rajzlap 

Használható eszközök: grafit, vonalzó, körző(tervezés), színes ceruza, filctollak, vízfesték, tempera 

 

11. osztály angol nyelv (kezdő, nem érettségiző) minimum követelmények:  
 
2. idegen nyelv 
 
Kommunikációs szándékok 
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Megszólítás, köszönés, elköszönés, (levélben is), 
Bemutatkozás, (telefonálásnál is), 
Üdvözletküldés szóban és írásban, 
Érdeklődés mások hogyléte felől, arra reagálás, 
Engedélykérés, arra reagálás, 
Köszönetnyilvánítás és arra reagálás,  
Bocsánatkérés és arra reagálás, 
Gratuláció, jókívánságok kifejezése és arra reagálás, 
Sajnálkozás, öröm, elégedettség, elégedetlenség kifejezése, 
Csodálkozás, remény, félelem, bánat, bosszúság kifejezése, 
Véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás, 
Tetszés, nem tetszés kifejezése, 
Egyet értés, egyet nem értés, 
Érdeklődés, érdektelenség, 
Akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, lehetőség, bizonytalanság, bizonyosság, szükségesség 
kifejezése, 
Emlékezés, nem emlékezés, ismerés, nem ismerés 
Szándék, terv, 
Kérés, kínálás, arra reagálás, 
Tiltás, felszólítás, reklamálás, 
Tanácsadás, tanácskérés,  
Meghívás és arra reagálás, 
Információkérés és adás,  
Dolgok, személyek, események leírása, 
Segítségkérés és arra reagálás, 
Javaslat és arra reagálás, 
Visszakérdezés, ismétléskérés, 
Értés, nem értés kifejezése, 
Beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás, témaváltás, beszélgetés lezárása, 
 
 
Beszédkészség 
 
A tanuló legyen képes: 
 Köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb válaszokat adni, 
Egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 
érzelmeket kifejezni, 
Segítséget kérni megértési, illetve kifejezési problémák esetén,  
Beszélgetésben részt venni, társalgásba bekapcsolódni,  
Olvasott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes: 
Kb. 100 - 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni, lényegét 
megérteni,  
Szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni,  
Kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni, 
Egyszerű történetet megérteni, 
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Hallott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes: 
Kb. 100 - 150 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, 
Kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani, 
Jórészt ismert nyelvi eszközöket használó beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét 
megérteni. 
 
 
Íráskészség 
 
A tanuló legyen képes: 
Gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel megfelelő nyelvi eszközök 
használatával, logikai összefüggések alapján, kb. 100 szavas szöveggé rendezni,   
 
 
Nyelvtan 
 
Igeidők: egyszerű és folyamatos jelen idő, egyszerű és folyamatos múlt idő egyszerű és folyamatos 
jövő idő, rendhagyó igék, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect használata 
Kötőszavak, elöljárók, határozók használata 
Tanult kérdőszavak, kérdezés, rövid válaszadás szabályai 
Mondatalkotás 
Melléknévfokozás, összehasonlító mondatok 
A főnevekről tanultak  
Birtoklás kifejezése: have, have got 
Vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondatok 
Adatlap kitöltése (pl. jelentkezőlap, kérvény) 
Módbeli segédigék használata 
Összetett szavak, somebody, nobody, anybody, everybody, stb. 
Levélírás, fogalmazás írásának szabályai 
Egyszerű jövő idő, „to be going to”, will 
Vonzatos igék  
Szóképzés, határozók képzése, elhelyezése a mondatban 
Dátumok, számnevek, mennyiségek, időhatározók, időpontok kifejezése 
Multi-word verbs  
Szenvedő szerkezet 
Make, do igékkel álló kifejezések 
Kérdések „ like”-kal 
Időhatározói mellékmondatok, feltételes mód (0.,1., 2., 3. típus) 
Függő beszéd  
Visszakérdezés 
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11. osztály angol nyelv, haladó minimum követelmények:  
 
1. idegen nyelv 
 
Kommunikációs szándékok 
 
Megszólítás, köszönés, elköszönés, (levélben is), 
Bemutatkozás, (telefonálásnál is), 
Üdvözletküldés szóban és írásban, 
Érdeklődés mások hogyléte felől, arra reagálás, 
Engedélykérés, arra reagálás, 
Köszönetnyilvánítás és arra reagálás,  
Gratuláció, jókívánságok kifejezése és arra reagálás, 
Sajnálkozás, öröm, elégedettség, elégedetlenség kifejezése, 
Csodálkozás, remény, félelem, bánat, bosszúság kifejezése, 
Véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás, 
Tetszés, nem tetszés kifejezése, 
Egyet értés, egyet nem értés, 
Érdeklődés, érdektelenség, 
Akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, lehetőség, bizonytalanság, bizonyosság, szükségesség 
kifejezése, 
Emlékezés, nem emlékezés, ismerés, nem ismerés 
Szándék, terv, 
Kérés, kínálás, arra reagálás, 
Tiltás, felszólítás, reklamálás, 
Tanácsadás, tanácskérés,  
Bocsánatkérés és arra reagálás 
Meghívás és arra reagálás, 
Információkérés és adás,  
Dolgok, személyek, események leírása, 
Segítségkérés és arra reagálás, 
Javaslat és arra reagálás, 
Visszakérdezés, ismétléskérés, 
Értés, nem értés kifejezése, 
Beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás, téma váltás, beszélgetés lezárása, 
 
 
Beszédkészség 
 
A tanuló legyen képes: 
Árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb válaszokat adni, 
Választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 
érzelmeket kifejezni, 
Segítséget kérni megértési, illetve kifejezési problémák esetén, Beszélgetésben részt venni, 
társalgásba bekapcsolódni, véleményt kifejteni, 
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Olvasott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes: 
Kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget elolvasni,  
Szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni,  
Ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 
jelentését kikövetkeztetni, 
Kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni, lényegét megérteni.  
Egyszerű publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni, 
Kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni. 
 
 
Hallott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes: 
Kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni,  
Kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 
kikövetkeztetni, 
Kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni, 
Kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani, 
Köznyelvi beszélgetést, vagy monologikus szöveget megérteni. 
 
 
Íráskészség 
 
A tanuló legyen képes: 
Kb. 200 szavas tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni, 
Gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel megfelelő nyelvi 
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján, bekezdésekbe rendezett szövegben 
megfogalmazni,  
Egyszerű kb. 160 szavas baráti, illetve hivatalos levelet írni. 
 
 
Nyelvtan 
 
Igeidők: egyszerű és folyamatos jelen idő, egyszerű és folyamatos múlt idő egyszerű és folyamatos 
jövő idő, rendhagyó igék, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect használata 
Kötőszavak, elöljárók, határozók használata 
Tanult kérdőszavak, kérdezés, rövid válaszadás szabályai 
Mondatalkotás 
Melléknévfokozás, összehasonlító mondatok 
A főnevekről tanultak  
Birtoklás kifejezése: have, have got 
Vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondatok 
Adatlap kitöltése (pl. jelentkezőlap, kérvény) 
Módbeli segédigék használata 
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Összetett szavak, somebody, nobody, anybody, everybody, stb. 
Levélírás, fogalmazás írásának szabályai 
Egyszerű jövő idő, „to be going to”, will 
Vonzatos igék  
Szóképzés, határozók képzése, elhelyezése a mondatban 
Dátumok, számnevek, mennyiségek, időhatározók, időpontok kifejezése 
Multi-word verbs  
Szenvedő szerkezet 
Make, do igékkel álló kifejezések 
Kérdések „ like”-kal 
Időhatározói mellékmondatok, feltételes mód (0.,1., 2., 3. típus) 
Függő beszéd  
Visszakérdezés 
 
Magyar nyelv - 11. évfolyam minimum követelmények: 
 
-Tájékozódjon a retorika témakörében. 
-Ismerje az érvelés és a vita szerkezetét, tudjon érvelni, cáfolni, kulturáltan véleményt nyilvánítani. 
-Ismerje fel és különböztesse meg egymástól anyanyelvünk változatait. 
-A művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáinak 
ismerete. 
-Elméleti és gyakorlati szinten is legyenek ismeretei a szövegszerkesztés témakörében. 
-Az idézés szabályainak és etikai normáinak ismerete.  
-Közéleti írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki beszéd értelmezése.  
-Mindenfajta kommunikációs helyzetben képes legyen megfelelő nyelvi stílust és magatartást 
kiválasztani. Véleményét szóban és írásban a mindennapi témákon túl irodalmi, művészeti 
élményekkel kapcsolatosan is önálló, világos felépítésű szövegben fejtse ki. Szövegformálási, - 
szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibáit ismerje fel, és önállóan javítsa. Saját feldolgozási 
szempontok alkalmazásával az önálló könyvtári munkára vagy más információhordozó 
felhasználására alkalmassá váljon 
 
Témakörök: 
1. A retorika. A szónoklás művészete. A szónok tulajdonságai és feladatai. A beszéd felépítése és 
megszólaltatása 
2. Az érvelés. A bizonyítás és a cáfolat. 
3. A vita 
4. Anyanyelvünk változatai (csoportnyelvek, rétegnyelvek) 
5. A nyelvjárások 
6. Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés. A határon túli magyarok nyelvhasználata. 
7. Az előadás és az értekezés 
 
A felkészüléshez javasolt tankönyv: 
Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. 
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Magyar irodalom - 11. évfolyam minimum követelmények: 
 
-20. századi szépirodalmi és egyéb művek olvasásában, megbeszélésében önálló vélemény 
kialakítása, indoklása. 
-Adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásról.  
-Nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása.  
-Művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempontok követésével.  
-Jellemző hőstípusok, jellegzetes konfliktushelyzetek bemutatása, értelmezése.  
-Stílusirányzatok jellemző vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban 
(az impresszionizmustól a szürrealizmusig). 
-Ismerje Arany János líráját 1860-ig (legalább 5 költemény), Arany János legalább 3 balladáját (Pl. 
Ágnes asszony, Tengeri-hántás, Vörös Rébék, Tetemre hívás, V. László, Szondi két apródja). 
-Legyen képes értelmezni a XIX. század második felének magyar irodalmából az alábbi műveket: 
Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak; A jó palócok című kötetekből legalább 2-2 novella; Madách Imre: 
Az ember tragédiája. 
-Legyen képes értelmezni az orosz realizmushoz kapcsolódó 3 művet: Pl. Gogol: A köpönyeg; 
Tolsztoj: Ivan Iljics halála; Csehov: A csinovnyik halála. 
-Legyen képes értelmezni a szimbolista költők egy-egy versét: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. 
-Ismerje a Nyugat első nemzedékéből az alábbi szerzőket, illetve legyen képes értelmezni műveiket:  
Ady Endre költészete, 
Móricz Zsigmond novellái és egy regénye (pl.: Rokonok)  
Babits Mihály költészete,  
Kosztolányi Dezső lírája; Édes Anna (regény) 
Juhász Gyula és Tóth Árpád költészete 
Karinthy Frigyes: Tanár úr, kérem; Így írtok ti (legalább 2 költemény) 
Csáth Géza novellái 
 
Témakörök: 
1. Arany János költészete, balladái 
2. Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak; A jó palócok 
3. Madách Imre: Az ember tragédiája 
4. Az orosz realizmus; Gogol: A köpönyeg; Tolsztoj: Ivan Iljics halála; Csehov: A csinovnyik 
halála. 
5. A szimbolizmus lírája: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud egy-egy költeménye 
6. Ady Endre költészete 
7. Móricz Zsigmond novellái és egy regénye (pl.: Rokonok) 
8. Babits Mihály költészete 
9. Kosztolányi Dezső lírája; Édes Anna (regény) 
10. Juhász Gyula és Tóth Árpád költészete 
11. Karinthy Frigyes: Tanár úr, kérem; Így írtok ti  
12. Csáth Géza: A kis Emma, A varázsló kertje 
 
 
 
Matematika minimumkövetelmények 11. évfolyam  
 
KOMBINATORIKA  
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Tudjon egyszerű sorbarendezési, kiválasztási és egyéb kombinatorikai feladatokat megoldani. 
(Ismétlés nélküli és ismétléses permutációk, ismétlés nélküli és ismétléses variációk, ismétlés 
nélküli kombinációk.) 
GRÁFOK  
Tudjon konkrét szituációkat szemléltetni, és egyszerű feladatokat megoldani gráfok segítségével.  
HATVÁNY, GYÖK, LOGARITMUS  
A hatványozás értelmezése racionális kitevő esetén. Ismerje és használja a hatványozás 
azonosságait. Tudjon számolni hatvány- és gyökkifejezésekkel. Definiálja és használja feladatok 
megoldásában a logaritmus fogalmát, valamint a logaritmus azonosságait.  
 Exponenciális és logaritmus függvények  
Ismerje és tudja ábrázolni az exponenciális és logaritmus függvényeket (x?a x, x?logax ) Tudja 
ezeket a függvényeket néhány lépéses transzformáció segítségével ábrázolni [f(x) + c; f(x+c); 
c·f(x); f(cx)], a grafikon alapján jellemezni értékkészlet, zérushely, monotonitás szempontjából.  
 Exponenciális és logaritmikus egyenletek  
Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő exponenciális és logaritmikus 
egyenleteket megoldani.   
TRIGONOMETRIA   
Egyszerű trigonometrikus egyenletek (sinx=c, cosx=c, tgx=c) megoldása. 
Tudja a szögfüggvények általános definícióját.  
 Tudja és használja a szinusz- és a koszinusztételt. Tudjon számolásokat végezni általános 
háromszögben.    
 Trigonometrikus függvények  
Ismerje és tudja ábrázolni az szögfüggvényeket (x?sinx, x?cosx, x?tgx,  )  
KOORDINÁTAGEOMETRIA  
Pontok, vektorok  
Tudja a végpontjaival megadott vektor koordinátáit, abszolút értékét meghatározni, két pont 
távolságát, szakasz felezőpontját felírni. Tudja a háromszög súlypontjának koordinátáit felírni.  
 Egyenes  
Tudja felírni különböző adatokkal meghatározott egyenesek egyenletét. Egyenesek 
metszéspontjának számítása.  
 Kör  
Tudja felírni adott középpontú és sugarú körök egyenletét, tudja meghatározni két ismeretlenes 
másodfokú egyenletből a kör középpontját és sugarát.   
VALÓSZÍNŰSÉG SZÁMÍTÁS, STATISZTIKA   
 Tudja és használja a klasszikus (Laplace-) modellt.  
Véges sok kimenetel esetén szimmetria-megfontolásokkal tudjon számolni valószínűségeket 
(egyenlő esélyű elemi eseményekből) egyszerű feladatokban. Esemény, eseménytér konkrét példák 
esetén.  
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