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12. osztály történelem minimum követelmények:  
 
A próbaérettségi sikeres teljesítése, valamint a tanévben összeállított témazárók eredményes 
megírása. Ezenkívül:  
Legyen képes írásbeli érettségi feladatok különböző változatainak megoldására: 
• Szövegek, ábrák, különböző diagramok, táblázatok, statisztikai adatok, képek, fotók, karikatúrák 
elemzésével, értelmezésével, információk gyűjtésével.  
• Tudja beazonosítani melyik térkép szükséges adott feladatokhoz, arról információ gyűjtése és 
felhasználása. A tér változásainak leolvasása, időszakok térképének összehasonlítása, a változások 
hátterének feltárása. 
• Legyen képes hosszú esszé megalkotására (magyar történelem témakörben) a megadott források 
és szempontok segítségével.  
• Legyen képes lényegkiemelésre és ezáltal egy rövid esszé (egyetemes történelem témakörben) 
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 trianoni béke 
2. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációja 
3. Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években Magyarországon 
4. A II. világháború 
5. A Holocaust 
6. A hidegháború  
7. Rákosi-korszak  
8. 1956 
9. Kádár-korszak 
10. Rendszerváltás  
11. Az Európai Unió 
12.        A világ 1991-től (Európa átalakulása, a globális világ problémái) 
13. Mai magyar demokrácia 
14. Alapvető pénzügyi és gazdasági ismeretek. Munkaviszony.  
 
A félévi próbaérettségi tételsora:  
 
1. Felvilágosodás 
2. Ipari forradalmak 
3. Reformkor 
4. A dualizmus  
5.  I. világháború 
6. Az I. világháborút lezáró békerendszerek 
7. Sztálin 
8. Hitler 
9. A II. világháború 
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10. Horthy-korszak 
11. Magyarország a II. világháborúban 
12. Rákosi-korszak 
13. Ókori vallások (szabadon választott: zsidó, vagy keresztény, vagy görög-római) 
14. Középkori vallások (középkori egyház (keresztes hadjáratok, invesztitúra); egyházszakadás, 
szervezet; iszlám vallás) 
15. Középkori magyar uralkodók (Szent István vagy IV. Béla, vagy Károly Róbert vagy Hunyadi 
Mátyás) 
 
 
Alapvető ismeretek: 
Magyarország 1918-1939 
Évszámok: 1918. október 31., 1920 márc, 1920. június 4.,  1920-21, 1920,  1921-31, 1927, 1938,  
Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, IV. Károly, Apponyi Albert,  Teleki Pál,  
Bethlen István, Imrédy Béla,  Klebelsberg Kunó,  
 
Topográfia: Doberdó, trianoni Magyarország, Piave, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia,  
Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Erdély, Sopron 
 
Fogalmak: őszirózsás forradalom, ellenforradalom, vörös- és fehérterror, békadiktátum, kisantant, 
numerus clausus, konszolidáció, antiszemitizmus, földreform, népszövetségi kölcsön, pengő, 
Magyar Nemzeti Bank, irredentizmus, revízió, társadalombiztosítás, nyilas mozgalom, nyílt és 
titkos szavaz?s, zsidótörvény, győri program 
A második világháború (1939-45) 
Évszámok: 1939 aug.23, 1939. szeptember 1., 1941. június 22., 1944. június 6., 
1945. május 9., augusztus 6., szeptember 2, 1941.jún 26. 1943 január, 1944 márc. 19, 1944 okt. 15-
16, 1945 április,  
Személyek: Roosevelt, Hitler, Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, 
Teleki Pál, Bárdossy László, Horthy Miklós, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Wallenberg, 
 
Topográfia: Brit  Nemzetközösség,  Leningrád,  Pearl  Harbor,  Midway, Sztálingrád, Auschwitz, 
Hirosima, El-Alamein, Kurszk, Normandia, Voronyezs, Don-kanyar, Felvidék, Kárpátalja, Észak-
Erdély, Újvidék, Kamenyec-Podolszkij 
 
Fogalmak: antikominternpaktum, tengelyhatalmak, háromhatalmi egyezmény, koncentrációs tábor 
megsemmisítő tábor,  népirtás, emberirtás, holocaust, soá, porrajmos, genocídium, gettó, deportálás, 
partizán, totális háború, furcsa háború,  hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta koalíció, 
fegyveres semlegesség, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, nyilas uralom  
 
A jelenkor (1945-napjainkig) 
Évszámok: 1945, 1946, 1947., 1949., 1953, 1955, 1956., 1961., 1968., 1975., 1989, 1991, 1991-99, 
1992, 1993, 1995, 1999, 2002,. 2004, 
Személyek: Sztálin, Truman, Marshall, Tito, Ceausescu, Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech 
Walesa, Václac Havel, Nehru, Gandhi, Mao Ce-tung, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, Brandt, II. 
János Pál, George Bush, Borisz Jelcin 
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Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Berlin, Kuba, Korea, Helsinki, Gdansk, Csernobil, 
Temesvár, Ukrajna, Lettország, Észtország, Litvánia, Csehország, Szlovákia, Szerbia, 
Horvátország, Szlovénia, Németország, az Eu tagállamai 
 
Fogalmak: ENSZ, szuperhatalom, vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú 
világ, NATO, Varsói Szerződés, KGST, tervgazdaság, piacgazdaság, Charta '77, mozgalom, 
harmadik világ, Szolidaritás, atomkatasztrófa, európai integráció, Európai Unió, euró mamutcégek, 
nemzetközi pénzvilág, globalizáció, fogyasztói társadalom, adósságspir?l, globális felmelegedés, 
ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, fiatalodó és öregedő társadalom, 
migráció, foglalkozási szerkezet, diszkrimináció,  
 
Magyarország a második világháború után (1945-napjainkig) 
Évszámok: 1947. február 10., 1948., 1949., 1950, 1953-55., 1956. október 23., 1956. október 28., 
1956. november 4.,  1958., 1963, 1968., 1971, 1978, 1980, 1989,.június 16., 1989.okt.23., 1989, 
1990, 1991, 1996, 1999, 2000, 2004 
Személyek: Mindszenty József,  Tildy Zoltán, Kéthly Anna, Esterházy János, Márton Áron,  Nagy 
Ferenc,  Rákosi  Mátyás,  Rajk László, Kádár János, Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István, Pozsgay 
Imre, Tőkés László,  Antall József, Göncz Árpád, Sólyom László,Horn Gyula, Orbán Viktor, 
Medgyessy Péter 
 
Topográfia: Sztálinváros, Debrecen, Recsk, Hortobágy, az 1956s helyszínek, Mosonmagyaróvár, 
Salgótarján, Százhalombatta, a határontúli magyarlakta területek, Erdély, Kárpátalja, Felvidék, 
Délvidék, Várvidék 
 
Fogalmak: háborús bűnös, népbíróság, internálás, kitelepítés, lakosságcsere,Magyar Dolgozók 
Pártja, államosítás, népköztársaság, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, egypártrendszer, 
beszolgáltatás,pártállam, reakciós, koncepciós perek, tervgazdaság,kollektivizálás, kulák, 
szövetkezet, iparosítás, tömegpropaganda, kétkeresős család modell, aranycsapat, Petőfi kör, 
MEFESZ, intervenció, MSZMP, disszidens, munkásőrség, konszolidáció, amnesztia, puha 
diktatúra, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, “háromT” lakótelep,  televízió, 
Rubik-kocka, ellenzéki mozgalmak, szamizdat, besúgó, ügynök, pluralizmus, ellenzéki kerekasztal, 
demokratikus ellenzék, népfelkelés, rendszerváltás, privatizáció, falurombolás, MDF, MSZP, 
SZDSZ, FIDESZ, FKgP, KDNP, nemzeti kerekasztal, többpártrendszer, gyülekezési jog, 
demokratikus intézményrendszer, jogállam, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság, kárpótlás, 
foglalkozási szerkezet, munkanélküliség, népszavazás, integráció 
 
 
Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek 
Fogalmak: alapvető emberi jogok, hivatal, egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi 
egyenlőtlenség, előítélet, kirekesztés, gyűlöletkeltés, gyűlölet-bűncselekmény, kisebbség, többség, 
identitás, hátrányos helyzet, felelősségvállalás, szolidaritás, hatalmi ág, érdekképviselet, 
állampolgári jogok, állampolgári kötelességek, közjó, politikai intézmény, választás, választási 
rendszer, országgyűlés, helyhatóság, politikai részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen 
demokrácia, önkormányzat, párt, parlamenti küszöb, állampolgári jogok biztosa, Állami 
Számvevőszék, piacgazdaság, háztartás, vállalat/vállalkozás, költségvetés, bevétel, kiadás, 
egyenleg, megtakarítás, betét, kötvény, befektetési jegy, hitelfelvétel, kamat, árfolyam, infláció, 
háztartás, társadalmi juttatás, tulajdonból származó jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, 
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létszükségleti kiadás, nem létszükségleti kiadás, beruházás, befektetés, hitel, kamat, bank, 
bankszámla, bankkártya, banki művelet, lakossági folyószámla, adó, járulék, személyi 
jövedelemadó, áfa, társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, állás, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, 
munkaadó, munkavállaló, foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, 
munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, egészségbiztosítás, munkanélküliség, 
munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás 
 
 
12. osztály német minimum követelmények:  
 
Követelmények 12. évfolyam nem érettségizők 

Tankönyv: Direkt 2 

Munkafüzet: Direkt 2 CD-használattal 

Megtanulandó témák: 

1. Menschen wie du und ich? - Öltözködés  
nyelvtan: hasonlító szerkezetek 
                  melléknév középfoka 
                  melléknév felsőfoka 
                  a melléknév jelzőként 

2. Jobs und Berufe - Munkakeresés 
nyelvtan: a werden ige 
                  főnévragozás – birtokos eset 
                  gyenge ragozású főnevek 
                  célhatározói mondatok 
     

3. Fakten und Zeitungen  
Der erste Schultag 
Nyelvtan: múlt idő használata - Präteritum 
                  időhatározói mellékmondatok 
                   kötőszavak használata – nachdem, bevor, während 
                  

4. Zukunftvisionen  
Nyelvtan: a jövő idő használata Futur 1 
                  a közvetett kérdés 
                  a megengedő mellékmondat – obwohl, totzdem kötőszavak  
                      

5. Partnerschaften 
Nyelvtan: a melléknév mint jelző 
                  kérdőnévmások használata 
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12. osztály német / heti 5 óra / érettségiző 

Direkt 2 és 3 tankönyv és munkafüzet feladatai 
 
 
https://klett.hu/direkt-2-kursbuch-online-verzio/ 
 
szóbeli témakörök 
 
1. Ich und meine Familie 
2. Mensch und Gesellschaft, Aussehen, Charakter, Mode, Kleidung 
3. Unsere Umwelt- Wohnung, die Umgebung 
4. Die Schule, Schulfächer, Stundenplan, Aktivitäten 
5. Die Welt der Arbeit, Schülerjob 
6. Tagesablauf 
7. Freizeit und Hobbys, Internet im Alltag 
8. Reisen und Urlaub – in Ungarn, im Ausland 
9. Technik im Alltag, Computertechnik 
10. Geldangelegenheiten- Einkaufen, Dienstleisungen 
 
érettségi feladatok: 
Innen lehet letölteni a feladatokat: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok 
pl.  https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok/kozepszint_2018tavasz/kozep_6nap 
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12. osztály rajz minimum követelmények 

1.feladat: 

Értekezés. Cím: A természet és a művészet viszonyának modern felfogása, avagy a Land Art 

Terjedelem: minimum 3 A/4-es oldal 
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2.feladat: 

A „POP ART” elnevezésű étterem logójának megtervezése és kivitelezése 

Méret: A/3-as műszaki rajzlap 

Használható eszközök: grafit (tervezés), színes ceruza, filctoll, vízfesték, tempera 

 

12. osztály angol nyelv (kezdő, nem érettségiző) minimum követelmények:  
 
2. 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,  
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,  
Tanácsadás, tanácskérés,  
Meghívás és arra reagálás, 
Információkérés és adás,  
Dolgok, személyek, események leírása, 
Segítségkérés és arra reagálás, 
Javaslat és arra reagálás, 
Visszakérdezés, ismétléskérés, 
Tudás, nem tudás, ismerés, nem ismerés, 
Értés, nem értés kifejezése, 
Betűzés kérése, betűzés, 
Igenlő vagy nemleges válasz 
Beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás, témaváltás, beszélgetés lezárása, 
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Beszédkészség 
 
A tanuló legyen képes: 
Árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb válaszokat adni, 
Változatos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 
érzelmeket kifejezni, 
Segítséget kérni megértési, illetve kifejezési problémák esetén,  
Beszélgetésben részt venni, társalgásban álláspontot, véleményt kifejteni,  
 
 
Olvasott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes: 
Kb. 150 - 200 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni, lényegét 
megérteni, felolvasni,  
Szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni,  
Kb. 150 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni, 
Egyszerű publicisztikai, irodalmi szöveg lényegét megérteni, 
 
 
Hallott szöveg értése 
 
A tanuló legyen képes: 
Kb. 150 - 200 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, 
Kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani, 
Köznyelvi eszközöket használó beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni, 
 
 
Íráskészség 
 
A tanuló legyen képes: 
Gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel megfelelő nyelvi eszközök 
használatával, logikai összefüggések alapján, kb. 150 szavas, bekezdésekbe rendezett szövegben 
megfogalmazni,  
Különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni,   
 
 
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 
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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 
 
 
12. osztály angol nyelv (érettségiző) 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, 
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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, témaváltás, beszélgetés lezárása, 

 

 

Beszédkészség 

 

A tanuló legyen képes: 

Árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb válaszokat adni 

Választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 
érzelmeket kifejezni 

Gondolatait megfelelő logikai sorrendben választékos mondatokban előadni 
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Segítséget kérni megértési, kifejezési problémák esetén  

Beszélgetésben, társalgásban részt venni. 

 

 

Olvasott szöveg értése 

 

A tanuló legyen képes: 

Kb. 250 szavas szöveget elolvasni,  

Szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni 

Ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas ismeretlen nyelvi elemek jelentését 
kikövetkeztetni 

Kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni, specifikus információt azonosítani 

Egyszerű publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni 

Kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni 

 

 

Hallott szöveg értése 

 

A tanuló legyen képes: 

Kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni  

Kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 
kikövetkeztetni 

Kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni 

Kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani 

Köznyelvi beszélgetést, vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni 

 

 

Íráskészség 
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A tanuló legyen képes: 

Kb. 200 szavas tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni, 

Gondolatait és érzelmeit érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és 
mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján, 
bekezdésekbe rendezett szövegben megfogalmazni 

Különböző szövegfajtákat létrehozni 

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, bizonyosság, bizonytalanság kifejezése 

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 
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Multi-word verbs  

Szenvedő szerkezet 

Make, do igékkel álló kifejezések 

Kérdések „ like”-kal 

Időhatározói mellékmondatok, feltételes mód (0.,1., 2.,3. típus) 

Függő beszéd és függő kérdések 

Visszakérdezés 

 

 

Érettségi témakörök 

 

Személyes vonatkozások, család 

Ember és társadalom 

Környezetünk 

Az iskola 

A munka világa 

Életmód 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Utazás, turizmus 

Tudomány és technika 

Az előbb felsorolt témakörökben tudjon angol nyelven beszélni, ill. társalgást folytatni. 
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12.g osztály felmérő: 
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Javítókulcs: 

 

1. 

Do you want me to polish your shoes? 

I wish I were a bit younger. 

The British Museum is the biggest museum int he world. 

Lots of tourists go to Great Britain in summer. 

If I went to the USA I would buy a New York Times. 

We do not understand why you are worried. 

Have you ever heard about the pilgrims? 

Coud you spell your surname,please? 

Television was invented by Baird in 1926. 

The parade was extremely colourful and loud. 

 

2. 

was/ turned up/ appeared/ produced/ didn’t keep/ nominated/ remembered/ to show/ is/ show 

 

3. 

D, B, A, C, D, B, D, C, B, A 

 

4. 

It was founded in 1894 (In 1894.)/ In the fourth century BC./ Baron Pierre de Coubertin (It was 
Baron Pierre de Coubertin)/ It was held in Athens. (In Athens)/ 310 sportsmen competed. (310.) 

 

5. 

A, C, C, B, A 
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Magyar nyelv - 12. évfolyam minimum követelmények: 
 
- Legyen képes a beszéd és nyelv összehasonlítására, a nyelv és a gondolkodás valamint    
  a nyelv és a társadalom kapcsolatának bemutatására. 
- Ismerje a beszédaktus-elmélet alapfogalmait. 
- Nyelvek morfológiai szempontú csoportosítása, izoláló, flektáló és agglutináló    
  nyelvek jellegzetességeinek felismerése. 
- Nagy nyelvcsaládok megnevezése, néhány példa felsorolása. 
- Nyelvi szinkrónia és diakrónia fogalmának ismerete. 
- Leíró és összehasonlító nyelvészet, nyelvtörténet kutatási területeinek ismerete. 
- Nyelvrokonság fogalmának ismerete, a finnugor rokonság bizonyítékainak felsorolása  
  (Néhány példa különböző eredetű jövevényszavakra). 
- A nyelvemlék fogalmának, ill. különböző nyelvemléktípusoknak a meghatározása  
  (szórványemlék, szövegemlék, kódex, glossza).  
- Híres nyelvemlékeink ismerete (Tihanyi apátság alapítólevele, HB, ÓMS). 
- A nyelvújítás kora, fogalma, ortológusok és neológusok harcának ismertetése. 
A tizenkettedikes törzsanyagon túl: 
-A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és 
írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő anyaggyűjtésre és 
válogatásra többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék készítésére, 
szövegformálási, -szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibák önálló javítására.  
-A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában kész felelős magatartásra a magyar nyelv 
értékeinek őrzésében.  
-A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban és az egyén életében betöltött 
szerepéről tanultak áttekintésével fölkészül az érettségire és a továbbtanulásra. 
 
 
Témakörök: 
1. A nyelv és az ember: A nyelv és kommunikáció. A nyelv és a gondolkodás. A nyelv és  a 
társadalom. 
2. A beszéd mint cselekvés. 
3. Kommunikáció, társalgás, a kommunikáció zavarai. 
4. A reklám, meggyőzés és manipuláció. 
5. A nyelvekről általában: A nyelvek eredete. A nyelvek típusai. Az írás története. 
6. A magyar nyelv évezredei, a nyelvrokonság bizonyítékai. 
7. A magyar nyelv történetének főbb korszakai. 
8. A magyar nyelv rendszerének áttekintése, felkészülés az érettségire. 
 
 
A felkészüléshez javasolt tankönyv: Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és 
kommunikáció 12. 

 
Magyar irodalom - 12. évfolyam minimum követelmények: 
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-Világos felépítésű, szabatos szöveg alkotása a mindennapi élet problémáiról, irodalmi élményekről 
szóban és írásban. A könyvtár lehetőségeinek felhasználása önálló feladatok megoldásához: 
szakszerű anyaggyűjtés, -feldolgozás, idézés. 
-A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő hiteles szóbeli előadás, ismertetés, összegezés.  
-Különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú összevetése.  
-Életművek ismeretének bizonyítása: az alkotói pálya jelentős irodalomtörténeti tényeinek, 
tematikai, formabeli változatosságának bemutatásával.  
-Művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése.  
-A pályakép néhány tematikus, műfajbeli, tartalmi változásának bemutatása, összhangban az egyes 
életművek sajátosságaival.  
-Néhány korábban tanult szerző 20. századi utóélete, hatása az irodalmi hagyományban.  
-Portré: a szerző és műve, az életmű jellemző témáinak, műfajainak bemutatásával 
-Legyen képes értelmezni a XX. század világirodalmából legalább 2 művet: Thomas Mann: Mario 
és a varázsló; Franz Kafka: Az átváltozás, Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger, egy 
dráma ismerete (pl.: Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei) 
-Legyen képes bemutatni a XX. század művészeti törekvését, az avantgárdot Guillaume Apolliner 
és Kassák Lajos költészetének segítségével. 
-Ismerjen, és legyen képes értelmezni a XX. század magyar irodalmából legalább 1 nagyobb 
terjedelmű művet: Németh László: Iszony; Örkény István: Tóték; Ottlik Géza: Iskola a határon 
-Legyen képes értelmezni a XX-XXI. század magyar irodalmából legalább 3 szerzőtől 2-2 művet: 
pl. Illyés Gyula, Weöres Sándor, Pilinszky János, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Déry Tibor, 
Mészöly Miklós, Örkény István egypercesek 
- Ismerje Szabó Lőrinc pályáját és költészetét 
-Ismerje meg József Attila pályáját és költészetét  
-Ismerje meg Radnóti Miklós pályáját és költészetét 
-Kertész Imre: Sorstalanság c. művének segítségével tájékozódjon a holokauszt témakörében 
-Legyen tájékozott az irodalom határterületein: Az irodalom létmódja filmen, televízióban, 
dalszövegben, képregényben, a virtuális valóságban. 
- Tájékozódjon a kortárs magyar irodalomban (pl.: Varró Dániel költészete, Dragomán György: A 
fehér király) 
- Ismerkedjen meg a regionális kultúra témakörében az otthona/iskolája környezetében alkotó 
írókkal, költőkkel és kulturális intézményekkel.  
 
Témakörök: 
1. A XIX. század világirodalma. Legalább az egyik mű elemzése. Thomas Mann: Mario és a 
varázsló; Franz Kafka: Az átváltozás, Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger, egy dráma 
ismerete (pl.: Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei) 
2. Az avantgárd. Guillaume Apolliner és Kassák Lajos költészete 
3. A XX. század magyar irodalma. Pl. Németh László: Iszony; Örkény István: Tóték, Ottlik Géza: 
Iskola a határon 
4. A XX. század magyar irodalma. Pl. Illyés Gyula, Weöres Sándor, Pilinszky János, Nagy László, 
Nemes Nagy Ágnes, Déry Tibor, Mészöly Miklós, Örkény István egypercesek 
5. Szabó Lőrinc költészete 
6. József Attila költészete 
7. Radnóti Miklós költészete 
8. Kertész Imre: Sorstalanság 
9. Filmes adaptáció - Pl. Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy úr!, Szabó István: Rokonok 
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10. Kortárs magyar irodalom - 1 költő/író pályaképe, műelemzés 
11. Regionális kultúra (1 költő/író/intézmény bemutatása) 
 
 
12. évfolyam matematika minimum követelmények 
 
Sorozatok: 
Tudjon olyan feladatokat megoldani a számtani és mértani sorozatok témaköréből, ahol a számtani, 
illetve mértani sorozat fogalmát és az an-re, illetve az Sn-re vonatkozó összefüggéseket kell 
használni.  
Tudja a kamatos kamat számítására vonatkozó képletet használni, s abból bármelyik ismeretlen 
adatot kiszámolni. 
 
Geometria: 
Ismerje a testek csoportosítását különböző szempontok szerint. 
Ismerje a következő testeket és azok részeit, alkotóelemeit: hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, 
csonkagúla, csonkakúp. Ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban. 
 
Valószínűségszámítás: 
Ismerje és alkalmazza a klasszikus (Laplace)-modellt. Tudja meghatározni esemény 
komplementerének a valószínűségét. Tudjon valószínűséget számítani visszatevéses és visszatevés 
nélküli mintavétel esetén. Ismerje és alkalmazza a binomiális eloszlás képletét. 
 
 Rendszerező összefoglalás: 
Halmazok. Ponthalmazok és számhalmazok, halmazműveletek. 
Kombinatorika: sorbarendezési és kiválasztási feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal. 
Algebrai azonosságok, hatványozás azonosságai, logaritmus azonosságai, trigonometrikus 
azonosságok 
Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség. 
Négyzetgyökös egyenletek. Abszolút értéket tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális, 
logaritmikus és trigonometrikus egyenletek. 
Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 
A függvény megadása. A függvények ábrázolása, tulajdonságai. Függvénytranszformációk: f(x)+c, 
f(x+c), cf(x), f(cx)  
Háromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és 
körei. Összefüggések a háromszög oldalai, oldalai és szögei között. A derékszögű háromszög 
oldalai, oldalai és szögei közötti összefüggések. Négyszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. 
Négyszögek csoportosítása különböző szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek 
tulajdonságai. Körre vonatkozó tételek és alkalmazásuk.  
Vektorok, vektorok koordinátái.  
Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Két alakzat közös pontja. 
Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás. 
 
Az év végi osztályozóvizsga egy teljes középszintű érettségi feladatsor, melynek értékelése a 
középszintű érettségi értékelésével megegyező. 
A minimumkövetelmény ezen teljes középszintű érettségi feladatsornak legalább 25%-os teljesítése. 
Az elmúlt évek középszintű érettségi feladatsorai, illetve a megoldási útmutatók a 
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<https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok_vizsgatargyankent/!DARI_ErettsegiFela
datsorok/oh.php?id=erett_ut_reszlet> 
oldalon érhetők el. 
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