
 Magyar irodalom 

 9. EV osztály 

 

A Biblia 

A homéroszi eposzok (Íliász, Odüsszeia) 

A görög dráma és színjátszás – Szophoklész: Antigoné 

A római irodalom – Vergilius, Horatius 

A magyar középkor irodalma – magyar nyelvemlékek: Halotti beszéd és könyörgés, Ómagyar Mária-
siralom 

 

Magyar nyelv 

9. EV osztály 

 

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói 

A nem verbális kommunikáció 

A nyelvi szintek – A magyar nyelv hangrendszere 

      A hangok találkozása a beszédben 

       A szavak felépítése: a szóelemek 

       A szófajok – Alapszófajok, viszonyszók, mondatszók 

       A mondat 

        A mondatok osztályozása 

       A szószerkezetek 

       Az alany és az állítmány 

       A tárgy  

Magyar irodalom 

11Ny/A 

 

A felvilágosodás korszaka és stílusirányzatai 

A francia felvilágosodás - Voltaire és Rousseau 

A felvilágosodás Magyarországon – Bessenyei György 

Kazinczy Ferenc és a nyelvújítás 

Csokonai Vitéz Mihály költészete 

Berzsenyi Dániel költészete 

A romantika korszakának jellemzése 



Katona József Bánk bán című drámájának bemutatása 

Kölcsey Ferenc Himnusz című művének elemző értelmezése 

Vörösmarty Mihály Szózat című versének elemzése 

Petőfi Sándor költői indulása, forradalmi látomásköltészete, tájversei 

 

Magyar nyelvtan 

11Ny/A 

 

A szöveg 

A szövegszerkesztés elvei és menete 

Hivatalos iratok – kérvény, felszólítás, jegyzőkönyv, pályázat… 

Az önéletrajz és típusai 

A névjegy 

A stílusrétegek (magánéleti, hivatalos, publicisztikai, szónoki) 

Magyar irodalomból  
12. A osztály 

 
 
1. Ady Endre költészete (szimbolizmus, szecesszió, főbb témák, motívumok, versciklusok – szerelmi 

költészet, magyarság- versek, háborús versek) 

2. Babits Mihály pályája és művei /+ esztergomi vonatkozások!/ 

3.Motívumok Kosztolányi Dezső költészetében 

4. Kosztolányi novellaművészete (Esti Kornél- novellák) 

5. Tóth Árpád költészete (impresszionizmus, Elégia egy rekettyebokorhoz) 

6. József Attila tájleíró-gondolati költészete és kései versei 

7. Radnóti Miklós költészete (avantgárd hatások, újklasszicizmus, eklogák, utolsó versek) 

 8. Örkény István: Tóték (az abszurd és a groteszk) 

9. Kortárs irodalom – Varró Dániel: Szívdesszert 

10. Stílusok, irányzatok – a francia premodernek (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud) és az avantgárd (20. 

század eleje) 

Történelem 

9EV és 10NYB  

Írásbeli 

 

60 perces teszt jellegű feladatlap 

 



Őskor, Ókori Kelet 

személyek: Asoka, Csin-Huang-ti, Charles Darwin, Kürosz, Hammurapi, I. Dareiosz, Nabu-kudurri-uszur, 

Jahve 

fogalmak: evolúció, demográfiai robbanás, varázslópap, templomgazdaság, öntözéses földművelés, 

politeizmus, monoteizmus, zsidók babiloni fogsága, despotizmus, dareikosz, vallási dualizmus, 

brahmanizmus, buddhizmus 

helyszínek: Rudabánya, Vértesszőlős, Peking, Tata, Subalyuk, Lascaux, Altamira, termékeny félhold, Ur, 

Uruk,  

 

Ókori Hellasz 

személyek: Drakón, Szólón, Peiszisztratosz, Kleiszthenész, Periklész, Leonidas, Themisztoklész, II. 

Philipposz, Xerxész, Nagy Sándor, Miltiadész,  

fogalmak: phülé, falanx, palotagazdaság, ekklészia, arkhón, déloszi szövetség, polisz, démosz, demokrácia, 

areioszpagosz, bulé, ötszázak tanácsa, hellenizmus, hellének, metoikosz, minosz, türannosz, türannisz,  

istenek: Poszeidón, Pallasz Athéné, Árész, Dionüszosz, Zeusz, Apollón, Gaia, Aphrodité 

 

Az ókori Róma / 1 

fogalmak: patrícius, cliens, magistratus (pl.), consul, diktátor, néptribunus, XII. táblás törvények, censor, Via 

Appia, nobilitas, punok, provincia, senatori rend, lovagrend, antik proletariátus, optimaták, néppárt, veterán, 

proscripto, triumviratus, principatus, pontifex maximus, limes, dominatus, tetrarchia, zsidó diaszpóra, 

evangélium, zsinat,  

nevek: Hannibal, Cornelius Scipio, Tiberius Gracchus, Gaius /Caius Gracchus, Marius, Livius Drusus, Sulla, 

Crassus, Pompeius, Julius Caesar, Antonius, Lepidus, Octavianus, Augustus, Hadrianus, Traianus, 

Septimius Severus, Diocletianus, názáreti Jézus, 4 evangelista, Pontius Pilatus, Saul, Pál apostol 

földrajz: Latium, Etrúria, Capua, Róma, Cannae, Záma, Karthágó, Catalaunum, Nicea, Konstantinápoly, 

Ravenna, Pannónia, Dacia, Savaria, Vindobona, Aquincum 

 

Európa a középkorban 

személyek: I. (Földnélküli) János, II. Fülöp Ágost, IV. (Szép) Fülöp, VIII. Bonifác pápa, Jeanne d’Arc, 

Habsburg Rudolf, IV. Károly, Husz János, Luxemburgi Zsigmond,  

fogalmak: rend, rendi monarchia, rendi dualizmus, pajzspénz, Magna Charta Libertatum, pápák avignoni 

fogsága, egy kamarás rendi gyűlés, két kamarás rendi gyűlés, invesztitúra, német Aranybulla, nagy nyugati 

egyházszakadás, huszitizmus, husziták, kelyhesek, táboriták, konstanzi zsinat, perszonálunió, khász birtok, 

szpáhi, janicsár, defterdár, vilajet, skolasztika, román stílus (pl), gótika (pl), reneszánsz, humanizmus 

helyszínek: Morvamező, Rouen, Avignon, Prága, Krakkó, Grünwald, Rigómező,  

Szóbeli 

 

Középiskolai történelmi atlasz használható a szóbelin. 30 perces felkészülési idő után kerül sor a felelésre 

 

 

tételek: 

1. Az athéni demokrácia  

2. Görög-perzsa háborúk története 

3. A pun háborúk története 

4. Kereszténység kialakulása 

5. Pannónia története 

6. 100 éves háború 

7. Csehország a középkorban 

Egyetemek a középkorban 

 

 



Történelem 

11NyA 

Írásbeli 

 

60 perces teszt jellegű feladatlap 

 

Európa a középkorban 

személyek: I. (Földnélküli) János, II. Fülöp Ágost, IV. (Szép) Fülöp, VIII. Bonifác pápa, Jeanne d’Arc, 

Habsburg Rudolf, IV. Károly, I. Ulászló, III. (Nagy) Kázmér,  Hedvig,  

fogalmak: rend, rendi monarchia, rendi dualizmus, Magna Charta Libertatum, pápák avignoni fogsága, egy 

kamarás rendi gyűlés, két kamarás rendi gyűlés, invesztitúra,  nagy nyugati egyházszakadás, huszitizmus, 

husziták, kelyhesek, táboriták, konstanzi zsinat, perszonálunió 

helyszínek: Morvamező, Rouen, Avignon, Prága, Krakkó, Rigómező,  

 

Az Árpád-ház 

nevek:  7 vezér, Árpád, Vajk, Koppány, II. Szilveszter pápa, Imre herceg, Gellért püspök, Julianus barát,  

fogalmak: kettős honfoglalás elmélete, kettős fejedelemség, senioratus elve, primogenitura, káptalanok, 

vármegye, megyésispán, várispánság, ispán, ducatus, kancellária, regálé (pl.), ellenállási záradék, 

familiaritás, kiskirály 

helyszínek: Baskíria / Magna Hungaria / őshaza, Levédia, Etelköz, Merseburg, Augsburg, Quedlinburg, 

Rákosmező, Morvamező,  

 

Vegyes-házi királyok 

személyek: I. (Jagelló) Ulászló, Hunyadi János, Szilágyi Mihály,  

fogalmak: koronázási rend, tartományúr, bandérium, perszonálunió, Sárkányos Lovagrend, 1405-ös városi 

dekrétum, 1397-es temesvári országgyűlés, drinápolyi béke, ítélőmester, fekete sereg, füstpénz, nádori 

törvények 

 

A kora újkor 

fogalmak: unitárius / antitrinitárius egyház, anabaptisták, Jézus Társasága / jezsuita rend, abszolutizmus 

(spanyol, angol, francia), Habsburg-ház két részre szakadása, cognaci liga, Nagy Armada, vallonok, 

flamandok, bekerítés, gentry / dzsentri, kiadási és felvásárlási rendszer, manufaktúra, puritánok, 

monopólium, independensek, presbiteriánusok, gavallérok, hajózási törvény, lordprotektor, restauráció, 

dicsőséges forradalom, Szent Bertalan éj, hugenotta, nantes-i ediktum, taláros nemesség, , nantes-i ediktum 

visszavonása, merkantilizmus, vesztfáliai béke, spanyol örökösödési háború, röghöz kötés, bojár, északi 

háború 

személyek: V. Károly, , Loyolai Ignác, VIII. Henrik, Oliver Cromwell, I. Ferenc, IX. Károly, XIII. Lajos, 

Richelieu, XIV. Lajos, Colbert, I. (Törvényhozó) Szulejmán,  

helyszínek: Flandria, Jóreménység-fok, Wittenberg, Worms, Speyer, Wartburg, Augsburg, Genf, 

Németalföld, Hollandia, Virginia, Marston Moor, Naseby, Québec, Versailles, Louisiana, Szentpétervár 

Szóbeli 

 

Középiskolai történelmi atlasz használható a szóbelin. 30 perces felkészülési idő után kerül sor a felelésre. 

 

 

tételek: 

1. 100 éves háború 

2. Csehország a középkorban 

3. Egyetemek a középkorban 

4. Honfoglalás 

5. I. (Szent) István 

6. IV. Béla 

7. I. Károly (Róbert)  



8. I.(Nagy) Lajos  

9. Hunyadi Mátyás   

10. A földrajzi felfedezések és következményei 

11. Reformáció és ellenreformáció 

12. I. Erzsébet 

13. 30 éves háború 

 

9Ny/B       Német nyelv       (KON-TAKT I., KON-TAKT  II. Lektion 1-4 A.) 

Vizsga: írásbeli: nyelvtani feladatlap + szövegértés, levél    

              szóbeli: önálló témakifejtés, beszélgetés a témakörök alapján 

NYELVTAN: 

IGERAGOZÁS 

Präsens      sein, haben, es gibt, tőhangzóváltós igék  (Umlaut, Brechung),  

                   elváló / nem elváló igekötős igék   

Módbeli segédigék  (müssen, sollen, wollen, mögen, dürfen, können) möchten, 

Felszólítómód   E/2,  T/2, T/3 

Futur  werden + Inf. 

Präteritum 

Perfekt        módbeli segédigével bővítve is! 

SZÓREND 

Kijelentő mondat  szórendje  (1. helyen alany  / 1. helyen kiemelt mondatrész) 

Kérdő mondat szórendje  (Eldöntendő / kiegészítendő kérdés) 

Módbeli segédigével bővített mondat szórendje 

Összetett mondatok szórendje:  

KÖTŐSZAVAK 

 und, sondern, oder, denn, aber  - egyenes szórend 

deshalb, trotzdem – fordított szórend 

dass, ob, weil, wenn, kérdőszavak után   KATI szórend 

páros kötőszavak: entweder – oder,   weder – noch, sowohl – als auch 

KÉRDŐ NÉVMÁSOK 

(wer, wen, wem, was, wo, wohin, woher, wie, wann, wie oft,von wann, bis 

wann,welcher/welche/welches, was für ein/eine/ein/-, warum, ) 

HATÁROZOTT ÉS HATÁROZATLAN NÉVELŐ (Nominativ, Akkusativ, Genitiv, Dativ) 

GENITIV  (normál főnevek, gyenge főnevek, tulajdonnevek) 

TAGADÁS  nein /  nicht  /  kein/keine/kein /   schon  noch nicht / 

 noch   nicht mehr / kein/keine mehr /     etwas   nichts /   immer   nie 

SZEMÉLYES NÉVMÁSOK (ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie Sie)  - Nominativ, Akkusativ, Dativ 

BIRTOKOS NÉVMÁS  (mein/meine dein/deine  sein /seine  ihr/ ihre  unser/unsere euer/eure ihr/ihre, 

Ihr/ Ihre) 

MUTATÓ NÉVMÉS  dieser/ diese/ dieses 

ELÖLJÁRÓSZAVAK 

an, auf, hinter, neben, in, unter, über, vor zwischen    (hová? –Akk  / hol? Dat) 

igepárok: legen – liegen   /  stellen – stehen     / hängen – hängen  / setzen/sitzen 

für, um, gegen, ohne durch, bis  - Akkusativ 

wegen, trotz   - Genitiv 

aus, mit, nach zu, bei , seit, vor, von – Dativ 

DÁTUM, ÉVSZÁMOK, IDŐHATÁROZÓK  

MELLÉKNÉV RAGOZÁS 



MELLÉKNÉV FOKOZÁS – HASONLÍTÓ SZERKEZETEK   wie/als 

 

SZÓBELI:   ( téma önálló kifejtése,  válasz a feltett kérdésekre) 

1. Familie – Meine Verwandten 

2. Tagesablauf 

3. Haushalt, Hausarbeit 

4.Unser Haus, unsere Wohnung 

5. Freizeit 

6.Essgewohnheiten 

7. Unsere Schule 

8.Meine Klamotten 

9. Feste, Feiertage 

10. Wetter, Jahreszeiten 

 

Esztergom, 2017. 06. 12.  

                                                                                                      dr. Csapó Zsoltné  

                                                                                                         szaktanár   

10.NYA      Német nyelv   

( KON-TAKT 2. Lektion 5-8,  KON-TAKT 3. Lektion 1-3.) 

Vizsga: írásbeli: nyelvtani feladatlap  + szövegértés, levél    

              szóbeli: önálló témakifejtés, beszélgetés a témakörök alapján 

 

ÍRÁSBELI 

NYELVTAN 

Sich -Verben (visszaható igék) 

Konjunktiv II  

            Konj. Präteritum (feltételes mód -jelen idő)  (wäre, hätte, würde Form,      

                                                   módbeli segédigék feltételes módban) 

           Konj. Plusquamperfekt  (feltételes mód-múlt idő) hätte/wäre + Partizip Perfekt 

Vonzatos igék  kérdőszavai   -     pl. sich freuen über+ Akk   worüber? 

                                                                                                     über wen? 

Vonatkozó mellékmondat /Vonatkozó névmás   

                              (der/die/das;  kérdőszavak)  vonatkozó névmások birtokos esete, 

Felszólítás körülírása: „sollen” módbeli segédigével 

Vorgangspassiv Präsens/Präteritum/ Perfekt/ Plusquamperfekt/ Futur   

                                            (Szenvedő szerkezet jelen idő / múlt idő / jövő idő) 

                                              werden + Partizip Perfekt 

Vorgangspassiv módbeli segédigével bővítve   

Zustandspassiv (Präsens/Präteritum)    sein + Partizip Perfekt 

lassen 

zu+ Infinitiv 

célhatározó: um zu+ Inf. /damit 

sein  zu + Infinitiv 

Kötőszavak: als – wenn 

                       obwohl, trotzdem 

                       während, solange 

                       je ….. desto 

Szórend – Akkusativ- Dativ sorrendje  

                                                   (2 főnév/ 2 névmás/ 1 főnév+1 névmás esetén) 

 



SZÓBELI 

1. Kommunikation, Computer, Handy 

2.Verkehr (öffentliche Verkehrsmittel, Auto, Fahrrad, auf dem Flughafen) 

3. Schultypen, meine Schule, Sprachlernen, meine Klasse, Klassenausflug 

4. Krankheiten, beim Arzt 

5. Gesunde Lebensweise, Sport 

6.  Reisevorbereitung, Urlaub 

7. Gruppenreise – Einzelreise   /  Urlaub mit den Eltern 

8.  Auf dem Lande, in der Stadt 

9. Feiern, Feste, Festivals     

 

Esztergom, 2017. június 12.                                                                      dr. Csapó Zsoltné  szaktanár   

Matematika 
10. évfolyam 

 

A javítóvizsgán kérem bemutatni az itt megjelölt feladatok megoldását! 

 

Feladatok gyakorlásra: Sokszínű Matematika Feladatgyűjtemény 10. 

 

Gyökvonás 

2100, 2101, 2102, 2103, 2105, 2106, 2107, 2108 

2125, 2126, 2127, 2129, 2131, 2132, 2133 

 

A másodfokú egyenlet 

2157, 2158, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2168, 2169, 2171, 2172, 2177, 2178, 2185 

2200, 2201, 2203, 2210, 2211, 2212, 2220, 2221, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228 

 

Körrel kapcsolatos ismeretek 

2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2258 

 

Párhuzamos szelők tétele 

2295, 2300, 2301, 2302, 2303 

 



Hasonlósági transzformáció 

2315, 2316, 2323, 2324, 2325, 2333 

 

Arányossági tételek a derékszögű háromszögben 

2354, 2355, 2356, 2364, 2365 

 

Hegyesszögek szögfüggvényei 

2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2452, 2453, 2458, 2459, 2460, 2461, 2463, 2464, 2467 

2471, 2472, 2481, 2482, 2483, 2485, 2486, 2487, 2488, 2490, 2491, 2492 

 

Vektorok 

2540, 2595, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604 

 

 Szögfüggvények 

Ábrázolja és jellemezze az alábbi függvényeket: 

𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = sin 𝑥 ,  𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = cos 𝑥 ,  𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = tg 𝑥 ,   

𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = ctg 𝑥 ,   

 

Gondolkodási módszerek 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025 

2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042 

2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2065, 2066, 2068, 2070 

 

Definíciók, tételek (szóbeli vizsgára) 

 hatványozás és gyökvonás azonosságai 

 másodfokú egyenlet, megoldóképlet, gyöktényezős alak, gyökök és együtthatók közötti 

összefüggések 

 számtani és mértani közép 



 kör és részei, Thalesz tétele és a tétel megfordítása, középponti és kerületi szögek 

 középpontos hasonlóság és tulajdonságai, háromszögek hasonlóságának alapesetei 

 magasságtétel, befogótétel, hasonló síkidomok kerületének, területének aránya 

 hegyesszögek szögfüggvényei, összefüggések 

 vektorok (def., vektor abszolút értéke, párhuzamos, egyirányú , ellentett vektorok, vektorműveletek) 

 helyvektor, vektorműveletek koordinátákkal 

 

Matematika 
12. C 

 

Feladatok gyakorlásra:  

Kombinatorika 

Hány 3-ra végződő háromjegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyekből, ha minden számjegyet 

csak egyszer használunk fel? 

Egy futóverseny döntőjébe nyolcan jutottak be. Hányféle befutási sorrend lehetséges? 

Egy futóversenyen nyolcan vesznek részt. Hányféleképpen juthatnak be a döntőbe, ha csak az első három 

helyezett mehet tovább? 

Egy futóversenyen nyolcan vesznek részt. Hányféleképpen alakulhat a dobogósok sorrendje? 

Hányféleképpen lehet egy 32 lapos magyar kártyapakliból 10 lapot kiosztani úgy, hogy mind a 4 ász köztük 

legyen? 

Hányféleképpen lehet egy 32 lapos magyar kártyapakliból kiosztani 4 lapot úgy, hogy ne legyen benne 

piros? 

Egy dobozban 50 égő van. Ezek közül 10 db selejtes. Kiválasztunk egyszerre 8 db égőt. Hány esetben 

fordulhat elő, hogy a kiválasztottak között 5 selejtes égő van? 

Egy dobozban 50 égő van. Ezek közül 10 db selejtes. Kiválasztunk egyszerre 5 db égőt. Hány esetben 

fordulhat elő, hogy a kiválasztottak között nincs selejtes égő? 

Hányféleképpen sorsolhatunk ki 20 ember között egy 3000, egy 5000 és egy 8000 Ft értékű 

könyvutalványt, ha egy ember csak egyet nyerhet? 

Hányféleképpen sorsolhatunk ki 20 ember között egy 3000, egy 5000 és egy 8000 Ft értékű 

könyvutalványt, ha egy ember többször is nyerhet? 

20 munkásból 15- öt kell futószalag mellé állítani. Hányféleképpen lehetséges ez, ha a futószalaghoz 

állítás sorrendjét is figyelembe vesszük a lehetőségek összeszámlálásakor? 

Anna, Bea, Csilla és Dóra együtt megy moziba. Hányféleképpen helyezkedhetnek el egymás mellett lévő 4 

széken? 

Anna, Bea, Csilla és Dóra együtt megy moziba. Hányféleképpen helyezkedhetnek el egymás mellett lévő 

négy széken, ha Bea és Csilla nem akar egymás mellett ülni? 

Az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyek felhasználásával ötjegyű számokat készítünk az összes lehetséges módon 

(egy számjegyet többször is felhasználhatunk). Ezek között hány olyan szám van, 



a) amely öt azonos számjegyből áll; 

b) amelyik páros; 

c) amelyik 4-gyel osztható? 

Egy kosárban 50 ping-pong labda van, 15 sárga, a többi fehér. Hányféleképpen lehet kiválasztani 8 labdát 

úgy, hogy közöttük  a, 0 sárga b, 3 sárga c, 7 sárga d, 10 sárga legyen? 

Egy 32 lapos magyar kártyapakliból hányféleképpen választható ki 10 lap úgy, hogy legyen közüttük 

  a, 4 piros b, 5 piros és 2 zöld c, 4 makk és 3 zöld d, 3 alsó és 2 király 

180 csavar közül, ahol 30 selejtes, hányféleképpen választhatunk ki hét csavar? 

a. Hány olyan eset van, ahol a kiválasztott csavarok mind hibátlanok? 

b. Hány olyan eset van, hogy a kiválasztottak közül 4 jó és 3 selejtes? 

c. Hány olyan eset van, hogy a kiválasztottak közül 2 jó és 5 selejtes? 

Egy 30 fős osztályban 5 jutalmat osztanak ki. Háyféleképpen történhet ez meg, ha  

d. a jutalmak egyformák és egy tanuló legfeljebb egy jutalmat kaphat?      
e. a jutalmak különbözőek és egy tanuló legfeljebb egy jutalmat kaphat?   
f. a jutalmak különbözőek és egy tanuló több jutalmat is kaphat?   

Sokszínű matematika FGY. 11-12: 3006-3013, 3015, 3016, 3018, 3022, 3026, 3030-3032, 3038-3043, 

 

Gráfok 

Egy gráfban 4 csúcs van. Az egyes csúcsokból 3; 2; 2; 1 él indul. Hány éle van a gráfnak? 

Rajzolj egy olyan ötcsúcsú gráfot, amelyben a pontok fokszáma 4; 3; 3; 2; 2! 

Rajzolj olyan hatcsúcsú gráfot, amelyben a pontok fokszáma 

a, 1; 2; 2; 2; 3; 4 b, 1; 1; 2; 2; 3; 5 c, 5; 5; 5; 5; 5; 5 d, 1; 2; 2; 3; 3; 4 

Egy álláshirdetésre négyen jelentkeznek: Aladár, Béla, Cecil és Dénes. Az adott időben megjelennek a 

vállalatnál, s akkor kiderül, hogy közülük hárman, Aladár, Béla és Cecil osztálytársak voltak. Dénes csak 

Aladárt ismeri, ők régebben egy kosárlabdacsapatban játszottak. Szemléltesd az ismeretségeket gráffal! 

(Az ismeretségek kölcsönösek.) 

Egy sakkverseny döntőjébe 5 versenyzőjutott be. Közülük 1 versenyzőmindegyik társát ismeri, a többiek 

pedig egyenként 2-2 személyt ismernek a döntőrésztvevői közül. Szemléltesd gráffal az ismeretségeket, ha 

az ismeretségek kölcsönösek! 

Józsefnek 3 gyermeke volt: Andor, Mátyás és Dávid. Mátyásnak 3 fia született, Dávidnak 1, Andornak egy 

sem. Szemléltesd gráffal az apa-fiú kapcsolatokat! Hány csúcsa és hány éle van ennek a gráfnak? 

Sokszínű matematika FGY. 11-12: 3075-3082, 3085-3088 

 

Hatvány, gyök, logaritmus 

Sokszínű matematika FGY. 11-12: 3161-3162, 3169-3172, 3180, 3183-3188, 3195-3203, 3210-3213, 

3217-3219, 3236-3238 

1. Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán: 



a) 2𝑥−3 =
1

16
 

b) √24𝑥−13
= 32 

c) 25𝑥 − 2 ∙ 5𝑥 − 15 = 0 

d) 3𝑥 + 3𝑥+1 + 3𝑥+2 = 117 

e) log3 𝑥 = 81 

f) log7(3𝑥 + 18) = 2 

g) log3[log8(log5 𝑥)] = 1 

h) log4(3𝑥 − 5) − log4 𝑥 = 0,5 

i) log9(4𝑥 + 14) = log9(𝑥 + 1) + 1 

j) log7(2𝑥 + 5) = log7 𝑥 + log7(8 − 𝑥) 

 

Trigonometria 

Egy háromszög leghosszabb oldala 13 cm és a vele szemközti szög 83°-os. A háromszög 

legkisebb szöge 26°-os. Határozd meg a háromszög hiányzó oldalainak hosszát! 

Egy hegyesszögűháromszög egyik szöge 70°-os, a vele szemközti oldal 23,5 cm hosszú. A 

háromszög egy másik oldalának hossza 10 cm. Mekkora a hiányzó oldal hossza és a szögek 

nagysága? 

Egy háromszög két oldalának összege 15 cm és e két oldallal szemközti szögek nagysága 

49°és 73°. Mekkorák a háromszög oldalai? 

Egy háromszög területe 37 cm2. Két oldala 10 cm és 145 mm. Mekkora a háromszög 

harmadik oldala? Mekkorák a szögei? 

Egy paralelogramma oldalai 10 cm és 12 cm, az egyik szöge 112°. Mekkorák az átlói? 

Egy repülőtérről két repülőgép száll fel azonos időpontban. Az egyik kelet felé repül 750
𝑘𝑚

ℎ
 

sebességgel, míg a másik délnyugati irányba repül 680
𝑘𝑚

ℎ
 sebességgel. Milyen távol lesznek 

egymástól 45 perc múlva? 

Mekkora egy 18N és egy 42N nagyságú, 87°54′ szöget bezáró erő eredője? 

Egy háromszög egyik oldala 12 cm, a vele szemben lévő szög 60°, a másik két oldal 

különbsége 6 cm. Add meg a háromszög többi oldalának és szögeinek a nagyságát. 

Sokszínű matematika FGY. 11-12: 3299-3314, 3320-3328, 3343-3347, 3392-3393, 3399, 

3400 

 

Koordináta-geometria 

Írd fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely áthalad a 𝑃(−2; 5) ponton és párhuzamos 

az 𝑒: 3𝑥 − 4𝑦 = −1 egyenessel. 

Írd fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely áthalad a 𝑃(3; 4) ponton és merőleges az  

𝑒: 2𝑥 + 5𝑦 = 3 egyenesre. 



Határozd meg az 𝑒: 𝑥 + 2𝑦 = 10 és az 𝑓: 2𝑥 − 3𝑦 = 13 egyenesek metszéspontját. 

Milyen távol van a 𝑃(−1; 5) pont az 𝑒: 𝑥 + 2𝑦 = −1 egyenestől? 

Írd fel annak a körnek az egyenletét, amelynek középpontja az 𝑂(−3; 2) és sugara 4. 

Határozd meg a kör középpontját és sugarát, ha egyenlete: 𝑘: 𝑥2 + 𝑦2 + 4𝑥 − 2𝑦 − 8 = 0. 

Egy kör átmérőjének végpontjai: 𝐴(2; 1) és 𝐵(8; 5). Írd fel a kör egyenletét. 

Határozd meg a𝑘: 𝑥2 + 𝑦2 − 7𝑥 − 𝑦 + 4 = 0 kör és az𝑒: 𝑥 + 𝑦 = 5 egyenes metszéspontjainak 

koordinátáit. Határozd meg a metszéspontok távolságát. 

Mekkora húrt metsz ki az 𝑒: 2𝑥 − 𝑦 = −1 egyenesből a𝑘: 𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥 + 4𝑦 − 20 = 0 kör? 

Írd fel a𝑘: (𝑥 + 2)2 + (𝑦 − 1)2 = 10 kör 𝑃(−5; 2) pontjába húzott érintő egyenletét. 

Egy háromszög csúcsainak koordinátai: 𝐴(2; 1), 𝐵(4; 7) és 𝐶(10; 1). 

a. Határozd meg a háromszög magasságvonalainak egyenletét. 
b. Határozd meg a háromszög súlyvonalainak egyenletét. 
c. Határozd meg az oldalfelező merőlegesek egyenletét. 
d. Írd fel a háromszög köré írt kör egyenletét. 
e. Írd fel  a körülírt kör A csúcsba húzott érintőjének egyenletét. 

Sokszínű matematika FGY. 11-12: 3250-3251, 3260-3263, 3279, 3280, 3284-3286, 3555-

3559, 3562-3564, 3572-3574, 3579, 3580, 3591, 3592, 3596, 3602, 3619-3623, 3627, 3640-

3650, 3657, 3672-3676, 3678, 3693-3701, 3715-3717 

Valószínűségszámítás 

Egy 13 tagú csoport három tagja lány. A neveket felírják 1-1 cédulára, majd véletlenszerűen 

húznak két cédulát. Mi annak a valószínűsége, hogy ilyen módon két lányt sorsolnak ki? 

Két szabályos dobókockát feldobunk. Mi annak a valószínűsége, hogy a dobott pontok 

összege 

a, 2 b, 5   c, 7     d, 10? 

Egy zsákban nyolc fehér golyó van. Hány fekete golyót kell a zsákba tenni, hogy – 

véletlenszerűen kiválasztva egy golyót –, fehér golyó kiválasztásának 0,4 legyen a 

valószínűsége, ha bármelyik golyót ugyanakkora valószínűséggel választjuk? 

Egy dobozban 16 piros es 16 zöld kupak van. Véletlenszerűen kiveszünk kettőt. Mekkora a 

valószínűsége, hogy két különböző színűt veszünk ki? 

Egy urnában 5 fehér és 5 piros golyó van. Két golyót veszünk ki belőle egymás után úgy, 

hogy a kihúzott golyót nem tesszük vissza. Mi a valószínűsége annak, hogy 2 piros golyót 

húzunk ki belőle? 

Egy urnában 10 fehér és 10 piros golyó van. Két golyót veszünk ki belőle egymás után úgy, 

hogy a kihúzott golyót nem tesszük vissza. Mi a valószínűsége annak, hogy 2 piros golyót 

húzunk ki belőle? 



A felmérések szerint a főiskolán a diákok 38 %-a rendszeresen sportol. Véletlenszerűen 

megkérdezünk nyolc diákot. Mi a valószínűsége, hogy  

a. a megkérdezettek között 3 lesz olyan, aki nem sportol rendszeresen, 
b. lesz közöttük olyan, aki rendszeresen sportol, 
c. nem lesz közöttük olyan, aki nem rendszeresen sportol? 

Kilencvenhat doboz csokoládé közül 12 hiányos. Találomra kiválasztunk kilencet 

visszatevéses módszerrel. Mi a valószínűsége, hogy  

a, 3 lesz hiányos,  b, legalább öt, de kevesebb, mint nyolc lesz hiányos, 

c, nem lesz közöttük hiányos, d, lesz közöttük hiánytalan? 

100 alma közül 10 férges; kiveszünk közülük válogatás nélkül 5-öt. Mennyi a valószínűsége, 

hogy lesz köztük férges? 

Sokszínű matematika FGY. 11-12: 3778-3795, 3815-3827, 3837-3850  

 

Definíciók, tételek (szóbeli vizsgához) 

Kombinatorika, gráfok 

 n faktoriális, permutáció, variáció, kombináció 

 gráfok (csúcsok, élek, hurok, többszörös él, egyszerű gráf, fokszám, izolált pont, 
teljes gráf) 

Hatvány, gyök logaritmus 

 hatványozás és gyökvonás azonosságai 

 logaritmus azonosságai 
Trigonometria 

 szinusztétel 

 koszinusztétel 
Koordináta-geometria 

 vektor, helyvektor, vektorműveletek 

 irányvektor, normálvektor, egyenes irányszöge, egyenes iránytangense 
Valószínűségszámítás 

 események, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, klasszikus valószínűségi 
modell 
 

Javítóvizsga követelmények matematikából – 12. NYB 

Feladatok gyakorlásra:  

Kombinatorika 

Hány 3-ra végződő háromjegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyekből, ha 

minden számjegyet csak egyszer használunk fel? 

Egy futóverseny döntőjébe nyolcan jutottak be. Hányféle befutási sorrend lehetséges? 



Egy futóversenyen nyolcan vesznek részt. Hányféleképpen juthatnak be a döntőbe, ha csak 

az első három helyezett mehet tovább? 

Egy futóversenyen nyolcan vesznek részt. Hányféleképpen alakulhat a dobogósok 

sorrendje? 

Hányféleképpen lehet egy 32 lapos magyar kártyapakliból 10 lapot kiosztani úgy, hogy mind 

a 4 ász köztük legyen? 

Hányféleképpen lehet egy 32 lapos magyar kártyapakliból kiosztani 4 lapot úgy, hogy ne 

legyen benne piros? 

Egy dobozban 50 égő van. Ezek közül 10 db selejtes. Kiválasztunk egyszerre 8 db égőt. 

Hány esetben fordulhat elő, hogy a kiválasztottak között 5 selejtes égő van? 

Egy dobozban 50 égő van. Ezek közül 10 db selejtes. Kiválasztunk egyszerre 5 db égőt. 

Hány esetben fordulhat elő, hogy a kiválasztottak között nincs selejtes égő? 

Hányféleképpen sorsolhatunk ki 20 ember között egy 3000, egy 5000 és egy 8000 Ft értékű 

könyvutalványt, ha egy ember csak egyet nyerhet? 

Hányféleképpen sorsolhatunk ki 20 ember között egy 3000, egy 5000 és egy 8000 Ft értékű 

könyvutalványt, ha egy ember többször is nyerhet? 

20 munkásból 15- öt kell futószalag mellé állítani. Hányféleképpen lehetséges ez, ha a 

futószalaghoz állítás sorrendjét is figyelembe vesszük a lehetőségek összeszámlálásakor? 

Anna, Bea, Csilla és Dóra együtt megy moziba. Hányféleképpen helyezkedhetnek el egymás 

mellett lévő 4 széken? 

Anna, Bea, Csilla és Dóra együtt megy moziba. Hányféleképpen helyezkedhetnek el egymás 

mellett lévő négy széken, ha Bea és Csilla nem akar egymás mellett ülni? 

Az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyek felhasználásával ötjegyű számokat készítünk az összes 

lehetséges módon (egy számjegyet többször is felhasználhatunk). Ezek között hány olyan 

szám van, 

a) amely öt azonos számjegyből áll; 

b) amelyik páros; 

c) amelyik 4-gyel osztható? 

Egy kosárban 50 ping-pong labda van, 15 sárga, a többi fehér. Hányféleképpen lehet 

kiválasztani 8 labdát úgy, hogy közöttük  a, 0 sárga b, 3 sárga c, 7 sárga d, 10 

sárga legyen? 

Egy 32 lapos magyar kártyapakliból hányféleképpen választható ki 10 lap úgy, hogy legyen 

közüttük    a, 4 piros b, 5 piros és 2 zöld c, 4 makk és 3 zöld d, 3 

alsó és 2 király 

180 csavar közül, ahol 30 selejtes, hányféleképpen választhatunk ki hét csavar? 



a. Hány olyan eset van, ahol a kiválasztott csavarok mind hibátlanok? 

b. Hány olyan eset van, hogy a kiválasztottak közül 4 jó és 3 selejtes? 

c. Hány olyan eset van, hogy a kiválasztottak közül 2 jó és 5 selejtes? 

Egy 30 fős osztályban 5 jutalmat osztanak ki. Háyféleképpen történhet ez meg, ha  

d. a jutalmak egyformák és egy tanuló legfeljebb egy jutalmat kaphat?      
e. a jutalmak különbözőek és egy tanuló legfeljebb egy jutalmat kaphat?   
f. a jutalmak különbözőek és egy tanuló több jutalmat is kaphat?   

Sokszínű matematika FGY. 11-12: 3006-3013, 3015, 3016, 3018, 3022, 3026, 3030-3032, 

3038-3043, 

 

Gráfok 

Egy gráfban 4 csúcs van. Az egyes csúcsokból 3; 2; 2; 1 él indul. Hány éle van a gráfnak? 

Rajzolj egy olyan ötcsúcsú gráfot, amelyben a pontok fokszáma 4; 3; 3; 2; 2! 

Rajzolj olyan hatcsúcsú gráfot, amelyben a pontok fokszáma 

a, 1; 2; 2; 2; 3; 4 b, 1; 1; 2; 2; 3; 5 c, 5; 5; 5; 5; 5; 5 d, 1; 2; 2; 3; 3; 4 

Egy álláshirdetésre négyen jelentkeznek: Aladár, Béla, Cecil és Dénes. Az adott időben 

megjelennek a vállalatnál, s akkor kiderül, hogy közülük hárman, Aladár, Béla és Cecil 

osztálytársak voltak. Dénes csak Aladárt ismeri, ők régebben egy kosárlabdacsapatban 

játszottak. Szemléltesd az ismeretségeket gráffal! (Az ismeretségek kölcsönösek.) 

Egy sakkverseny döntőjébe 5 versenyző jutott be. Közülük 1 versenyző mindegyik társát 

ismeri, a többiek pedig egyenként 2-2 személyt ismernek a döntő résztvevői közül. 

Szemléltesd gráffal az ismeretségeket, ha az ismeretségek kölcsönösek! 

Józsefnek 3 gyermeke volt: Andor, Mátyás és Dávid. Mátyásnak 3 fia született, Dávidnak 1, 

Andornak egy sem. Szemléltesd gráffal az apa-fiú kapcsolatokat! Hány csúcsa és hány éle 

van ennek a gráfnak? 

Sokszínű matematika FGY. 11-12: 3075-3082, 3085-3088 

Hatvány, gyök, logaritmus 

Sokszínű matematika FGY. 11-12: 3161-3162, 3169-3172, 3180, 3183-3188, 3195-3203, 

3210-3213, 3217-3219, 3236-3238 

2. Oldd meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán: 

a. 2𝑥−3 =
1

16
 

b. √24𝑥−13
= 32 

c. 25𝑥 − 2 ∙ 5𝑥 − 15 = 0 

d. 3𝑥 + 3𝑥+1 + 3𝑥+2 = 117 

e. log3 𝑥 = 81 

f. log7(3𝑥 + 18) = 2 

g. log3[log8(log5 𝑥)] = 1 

h. log4(3𝑥 − 5) − log4 𝑥 = 0,5 



i. log9(4𝑥 + 14) = log9(𝑥 + 1) + 1 

j. log7(2𝑥 + 5) = log7 𝑥 + log7(8 − 𝑥) 

 

Trigonometria 

Egy háromszög leghosszabb oldala 13 cm és a vele szemközti szög 83°-os. A háromszög 

legkisebb szöge 26°-os. Határozd meg a háromszög hiányzó oldalainak hosszát! 

Egy hegyesszögű háromszög egyik szöge 70°-os, a vele szemközti oldal 23,5 cm hosszú. A 

háromszög egy másik oldalának hossza 10 cm. Mekkora a hiányzó oldal hossza és a szögek 

nagysága? 

Egy háromszög két oldalának összege 15 cm és e két oldallal szemközti szögek nagysága 

49°és 73°. Mekkorák a háromszög oldalai? 

Egy háromszög területe 37 cm2. Két oldala 10 cm és 145 mm. Mekkora a háromszög 

harmadik oldala? Mekkorák a szögei? 

Egy paralelogramma oldalai 10 cm és 12 cm, az egyik szöge 112°. Mekkorák az átlói? 

Egy repülőtérről két repülőgép száll fel azonos időpontban. Az egyik kelet felé repül 750
𝑘𝑚

ℎ
 

sebességgel, míg a másik délnyugati irányba repül 680
𝑘𝑚

ℎ
 sebességgel. Milyen távol lesznek 

egymástól 45 perc múlva? 

Mekkora egy 18N és egy 42N nagyságú, 87°54′ szöget bezáró erő eredője? 

Egy háromszög egyik oldala 12 cm, a vele szemben lévő szög 60°, a másik két oldal 

különbsége 6 cm. Add meg a háromszög többi oldalának és szögeinek a nagyságát. 

Sokszínű matematika FGY. 11-12: 3299-3314, 3320-3328, 3343-3347, 3392-3393, 3399, 

3400 

 

Koordináta-geometria 

Írd fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely áthalad a 𝑃(−2; 5) ponton és párhuzamos 

az 𝑒: 3𝑥 − 4𝑦 = −1 egyenessel. 

Írd fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely áthalad a 𝑃(3; 4) ponton és merőleges az  

𝑒: 2𝑥 + 5𝑦 = 3 egyenesre. 

Határozd meg az 𝑒: 𝑥 + 2𝑦 = 10 és az 𝑓: 2𝑥 − 3𝑦 = 13 egyenesek metszéspontját. 

Milyen távol van a 𝑃(−1; 5) pont az 𝑒: 𝑥 + 2𝑦 = −1 egyenestől? 

Írd fel annak a körnek az egyenletét, amelynek középpontja az 𝑂(−3; 2) és sugara 4. 

Határozd meg a kör középpontját és sugarát, ha egyenlete: 𝑘: 𝑥2 + 𝑦2 + 4𝑥 − 2𝑦 − 8 = 0. 

Egy kör átmérőjének végpontjai: 𝐴(2; 1) és 𝐵(8; 5). Írd fel a kör egyenletét. 



Határozd meg a 𝑘: 𝑥2 + 𝑦2 − 7𝑥 − 𝑦 + 4 = 0 kör és az  𝑒: 𝑥 + 𝑦 = 5 egyenes 

metszéspontjainak koordinátáit. Határozd meg a metszéspontok távolságát. 

Mekkora húrt metsz ki az 𝑒: 2𝑥 − 𝑦 = −1 egyenesből a 𝑘: 𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥 + 4𝑦 − 20 = 0 kör? 

Írd fel a 𝑘: (𝑥 + 2)2 + (𝑦 − 1)2 = 10 kör 𝑃(−5; 2) pontjába húzott érintő egyenletét. 

Egy háromszög csúcsainak koordinátai: 𝐴(2; 1), 𝐵(4; 7) és 𝐶(10; 1). 

f. Határozd meg a háromszög magasságvonalainak egyenletét. 
g. Határozd meg a háromszög súlyvonalainak egyenletét. 
h. Határozd meg az oldalfelező merőlegesek egyenletét. 
i. Írd fel a háromszög köré írt kör egyenletét. 
j. Írd fel  a körülírt kör A csúcsba húzott érintőjének egyenletét. 

Sokszínű matematika FGY. 11-12: 3250-3251, 3260-3263, 3279, 3280, 3284-3286, 3555-

3559, 3562-3564, 3572-3574, 3579, 3580, 3591, 3592, 3596, 3602, 3619-3623, 3627, 3640-

3650, 3657, 3672-3676, 3678, 3693-3701, 3715-3717 

Valószínűségszámítás 

Egy 13 tagú csoport három tagja lány. A neveket felírják 1-1 cédulára, majd véletlenszerűen 

húznak két cédulát. Mi annak a valószínűsége, hogy ilyen módon két lányt sorsolnak ki? 

Két szabályos dobókockát feldobunk. Mi annak a valószínűsége, hogy a dobott pontok 

összege 

a, 2 b, 5   c, 7     d, 10? 

Egy zsákban nyolc fehér golyó van. Hány fekete golyót kell a zsákba tenni, hogy – 

véletlenszerűen kiválasztva egy golyót –, fehér golyó kiválasztásának 0,4 legyen a 

valószínűsége, ha bármelyik golyót ugyanakkora valószínűséggel választjuk? 

Egy dobozban 16 piros es 16 zöld kupak van. Véletlenszerűen kiveszünk kettőt. Mekkora a 

valószínűsége, hogy két különböző színűt veszünk ki? 

Egy urnában 5 fehér és 5 piros golyó van. Két golyót veszünk ki belőle egymás után úgy, 

hogy a kihúzott golyót nem tesszük vissza. Mi a valószínűsége annak, hogy 2 piros golyót 

húzunk ki belőle? 

Egy urnában 10 fehér és 10 piros golyó van. Két golyót veszünk ki belőle egymás után úgy, 

hogy a kihúzott golyót nem tesszük vissza. Mi a valószínűsége annak, hogy 2 piros golyót 

húzunk ki belőle? 

A felmérések szerint a főiskolán a diákok 38 %-a rendszeresen sportol. Véletlenszerűen 

megkérdezünk nyolc diákot. Mi a valószínűsége, hogy  

d. a megkérdezettek között 3 lesz olyan, aki nem sportol rendszeresen, 
e. lesz közöttük olyan, aki rendszeresen sportol, 
f. nem lesz közöttük olyan, aki nem rendszeresen sportol? 

Kilencvenhat doboz csokoládé közül 12 hiányos. Találomra kiválasztunk kilencet 

visszatevéses módszerrel. Mi a valószínűsége, hogy  

a, 3 lesz hiányos,  b, legalább öt, de kevesebb, mint nyolc lesz hiányos, 



c, nem lesz közöttük hiányos, d, lesz közöttük hiánytalan? 

100 alma közül 10 férges; kiveszünk közülük válogatás nélkül 5-öt. Mennyi a valószínűsége, 

hogy lesz köztük férges? 

Sokszínű matematika FGY. 11-12: 3778-3795, 3815-3827, 3837-3850  

 

Definíciók, tételek (szóbeli vizsgához) 

Kombinatorika, gráfok 

 n faktoriális, permutáció, variáció, kombináció 

 gráfok (csúcsok, élek, hurok, többszörös él, egyszerű gráf, fokszám, izolált pont, 
teljes gráf) 

Hatvány, gyök logaritmus 

 hatványozás és gyökvonás azonosságai 

 logaritmus azonosságai 
Trigonometria 

 szinusztétel 

 koszinusztétel 
Koordináta-geometria 

 vektor, helyvektor, vektorműveletek 

 irányvektor, normálvektor, egyenes irányszöge, egyenes iránytangense 
Valószínűségszámítás 

 események, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, klasszikus valószínűségi 
modell 

 

Fizika javítóvizsga követelmények 11 A 

( Tankönyv: Fizika 10-Mozaik tankönyvkiadó) 

1. Elektrosztatika 
-alapismeretek, Coulomb törvény 

-elektomos mező jellemzése 

-töltések, térerősség, töltések eloszlása vezetőkön 

-vezetők, szigetelők 

-kondenzátor 

-feszültség fogalama 

 

2. Az elektromos áram, vezetési jelenségek 
-egyszerű áramkör  

-Ohm-törvénye 

-soros, párhuzamos kapcsolások 

-áram munkája, teljesítménye 

 

3. Mágneses mező, elektromágneses indukció 
-mágneses alapjelenségek, tekercsek 



-mágneses indukcióvonalak, fluxus 

-mágneses indukciók( mozgási, nyugalmi, önindukció) 

-váltakozó feszültség és  áram létrehozása, tulajdonságai 

 

4. Hőtani alapjelenségek, gázok állaptváltozásai 
-halmazállapotok 

-hőtágulás 

-nyomás 

-gázok , gázok állapotváltozásai 

-egyesített gáztörvény 

-halmazállapotváltozások ( olvadás, forrás stb.) 

 

Kémiai és laboratóriumi számítások 

9V 

Felkészüléshez ajánlott példatár Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából, melynek van egy 

megoldáskötete is és a kiadott feladatlapokon szereplő számítási példák. 

 

Témakörök és számítási példák: 

1. Anyagmennyiség, tömeg, moláris tömeg, részecskeszám: Villányi példatár 1-7. 

feladat 

2. Sűrűség: Villányi példatár 15-22. feladat 

3. Gázok moláris térfogata: kiadott feladatsorból az 1-7. feladat (hasonló a Villányi 

példatár 25-30. feladata) 

4. Kémiai egyenlet használata sztöchiometriai számításokban: kiadott feladatsor első 

részének 1-8. feladata (hasonló a Villányi példatár 125-129. feladata) 

5. Termokémia: kiadott feladatsorból az 1-15. feladat (hasonló, mint a Villányi könyv 

160-166. feladata) 

6. Oldatok összetétele: kiadott feladatsor 1-25. feladat (hasonló, mint a Villányi könyv 

57-90. feladat) 

7. Oldhatóság: Villányi példatár 91-96. feladata 

8. Híg oldatok készítése tömény oldatokból: Villányi könyv 111-113. feladat 

 

Laboratóriumi gyakorlat 

9V 

Elméleti rész témakörei  

1. Munka- és balesetvédelem 

2. Rendelkező táblák  

3. Tűzvédelem 

4. Laboreszközök 

5. Tömeg- és térfogmérés 

6. Oldatok 

7.  

Gyakorlati rész témakörei 



1. Oldatkészítés tömegszázalékos összetétel alapján 

2. Oldatkészítés térfogatszázalékos összetétel alapján 

3. Oldatkészítés anyagmennyiség-koncentráció alapján 

Felkészülés a kiadott diasorból és az órai jegyzetből. 

Kémia  

11Ny/A , 11Ny/B 

1. 1 . A szénhidrogének csoportosítása 

2. A telitett szénhidrogének - a metán 

3. A telítetlen szénhidrogének- az etén és az etin 

4. Az aromás szénhidrogének – a benzol 

5. A halogénezett szénhidrogének 

6. Az éterek és az észterek előállítása és kémiai tulajdonságai 

7. A karbonsavak- az ecetsav 

8. Az aminok és az amidok 

9. Az  oxovegyületek 

10. Feladatok  

Programozás tantárgy 

(10. Évfolyam elmélet-gyakorlat) 

A tananyag elérhető a moodle-ből a 10nyab Programozás Elmélet Bevezetés a 

programozásba és HTML CSS Webprogramozás kurzusok alól. 

1. Programozás alapfogalmak: 
Adat, ismeret, információ, program, programozási nyelvek, fordítás, futtatás 

2. Programozás fázisai: 
Analízis, tervezés, kódolás, tesztelés, dokumentáció 

3. Folyamatábrák: 
Flowchart jelölések: program eleje-vége, adatbevitel, adatkiírás, elágazások, ciklusok 

4. Mondatszerű leírás: 
Pszeudókódok: adatbevitel, adatkiírás, elágazások, ciklusok 

5. Algoritmizálás: 
Feladatmegoldás flowchart vagy mondatszerű leírással. 

6. Hogyan írjunk HTML-t?: 
HTML, CSS, címke, kijelölők, meghatározások 

7. Hová tegyük a stílusokat: 
Böngészőstílus, felhasználói stílus, külső stílus, beágyazott stílus, szövegközi stílus 

8. Weblapok alapjai: 
DOCTYPE, fejléc és cím, törzs, CSS lap, margók, háttérkép, body-hoz használható 
tulajdonságok 

9. Címsorok és címsorstílusok: 
címsorok, címsorstílusok, dobozmodell, címsorhoz használható tulajdonságok 

10. A weblap szakaszai div címke: 
div, span, id, class, abszolút-, viszonyított-, rögzített helyzetmegadás, elrendezés 
margókkal, elrendezés float-tal, z-index 

11. Bekezdés- és szövegstílusok: 
Mozaikszó, rövidítése, különleges karakterek, idézetblokk, em, strong, lábléc, display, 
visibility 

12. Hivatkozás és hivatkozásstílusok: 



url, mappanevek, kezdőlap, relatív-, abszolút hivatkozások, hivatkozás protokollal, 
hivatkozás állapotai  

13. Multimédia, képek és képstílusok: 
Képek létrehozás, módosítása, GIF, PNG, GIF, képszerkesztő műveletek, img, 
szerzői jog, multimédiás anyagok 

14. Listák és listastílusok: 
Egyszerű lista, számozott lista, meghatározás lista,  

15. Táblázatok: 
Table, táblázatstílusok, cella szélessége, caption 

16. Űrlapok: 
Form, vezérlőelemek: szövegmezők, jelszómezők, lenyíló lista, választógombok, file 
feltöltés, gombok 

Német nyelv  
Osztály: 9 EV 

 A vizsga részei: 

I. Írásbeli rész:  nyelvtani feladatok, szókincs, képleírás 
II. II. Szóbeli rész:  témakifejtés , beszélgetés  és  párbeszédalkotás a következő 

témákból: 

 Begrüßung, Vorstellung 

 Schule 

 Das Casting 

 Talkshow ( S.20) 

 Claudia-Talkshow – die Deutschgruppe ( S.24) 

 Wie findest du die deutsche Sprache? 

 Deutschland  ( Lage, Größe, Einwohner, Bundesländer ) ( 
S.32) 

 Wie ist das Wetter heute? - Jahreszeiten 

 Orientierung – Stadtplan ( S.36) 

 Länder und Städte (S.40) 

 Handy-Kauf / Alles auf Kredit / Sprich über dein Handy! ( S.44-
45) 

 Kleidungsstücke – Was trägst du gern? - Klamottenkauf 

 Taschengeld  -  Deine Meinung über das Taschengeld 

 Pension Eck (S.63-64) – Aufgaben der Angestellten in einer 
Pension 

 Zimmerreservierung 

 Hotels in der Welt ( S.68-69) 

 Lebensmittel – Was isst/trinkst du gern, lieber, am liebsten? 

 Einkauf auf dem Markt ( S.73)  

Tankönyv: 

 KON-TAKT 1  tankönyv - (6-76.old.)  

 KON-TAKT 1 munkafüzet - (6-79.old) 
 

INFORMATIKA JAVÍTÓVIZSGA TEMATIKA 

11. évfolyam 2017. június 22. 

Veszter Vilmos 



 Adatbázis fogalmai:  

  adatmodell, egy 

 ed-kapcsolat modell, relációs adatmodell. 

 egyed, egyed előfordulás, attribútum, összetett attribútum, többértékű 

attribútum, 

 kapcsolatok típusai (1:1, 1:N, N:M), kapcsolatok típusai (parciális, totális) 

  elsődleges kulcs, összetett kulcs, idegen kulcs 

  Rekord, mező, elemi adat  

 Adatbázis tervezés: 

  Egyszerű egyed-kapcsolat modell leképezése relációs modellre. 

  Leképezési szabályok. Konkrét példák a leképezésekre. 

 Adatbázis kezelés SQL és Access környezetben: 

  adatbázis létrehozása, mezők tulajdonságai, mezők adattípusai. 

  Rekordok felvitele, módosítása, törlése. 

  Választó lekérdezések: 

  operátorok (logikai, like, between, in) 

   függvények. (dátum, idő függvények) 

   választó lekérdezések, összesítő lekérdezések, számított mezők, 

   összetett lekérdezések  

  ( select, where, group by, having, limit, order by, sum, count, min, distinct)  

 Adatbázis kezelés Access környezetben: 

   Választó lekérdezések az előző pont alapján. 

   Jelentés létrehozása jelentésvarázslóval. 

 


