
9. B       Német nyelv       (KON-TAKT  II. Lektion 1-6) 

Vizsga: írásbeli nyelvtani feladatlap  + szövegértés, levél    

              szóbeli önálló témakifejtés, beszélgetés a témakörök alapján 

 

NYELVTAN: 

Dativ    (Lektion 1.) 
zu + Dativ,   seit + Dativ,    vor + Dativ  (Lektion 1.) 

gehören + D   /  gehören zu + Dativ  (Lektion 1.) 

Elöljárószavak  Akkusativval és Dativval:  

                     an, auf, hinter, neben, in,  unter, über, vor,  zwischen      (Lektion 1.) 

Igepárok: legen/liegen, stellen/stehen,  hängen/hängen,  setzen/ sitzen  (Lektion 1.) 

 

Kötőszavak: dass,  ob,  (Lektion 4)   weil  (Lektion 32) 

über, durch, entlang, bis zu,        Lektion 4 

páros kötőszavak:  entweder – oder,    sowohl – als auch,     weder –noch  (Lektion 4) 

 

Birtokos eset   (Lektion2.) 

Évszámok, dátum  (Lektion 2.) 

Elbeszélő múlt (Präteritum)    (Lektion 2.) 

 

Melléknév fokozása       (Lektion 3.) 

Hasonlító szerkezetek: als-wie     (Lektion 3.) 

Melléknév  ragozás     (Lektion 3.) 

Főnevesült melléknevek  (pl. der/ die Kranke,   der/die Verwandte)  (Lektion 4.) 

 

 

Határozatlan névmás: einer, eine, eins,  welche         Lektion 4. 

Tagadó névmás: keiner, keine, keins, keine 

 

 Visszaható igék     Lektion 5 

 

Feltételes mód jelen idő: wäre, hätte, würde –Form,                                          Lektion 5 

Módbeli segédigék feltételes mód jelen ideje: müsste, sollte, wollte, dürfte, möhte, könnte 

 

Vonzatos igék  (pl warten auf+ Akk    kérdőszavai:  auf wen?  worauf?)         Lektion 6. 

 

Vonatkozó névmás, vonatkozó mellékmondat                     Lektion 6 

 

 

Szóbeli témakörök: 
1. Wohnen – Wohnort – auf dem  Lande in der Stadt 

2. Sommerferien  

3. Sprachlernen 

4. Verkehr (öffentliche Verkehrsmittel, Auto, Fahrrad) 

5. Schule Schulgebäude, Schulleben 

6.  Schülerjob, Stellensuche 

 

 

Esztergom, 2019.  06. 21. 

                                                                                     dr. Csapó Zsoltné 

                                                                                                 szaktanár 

 

 



10. B       Német nyelv       (KON-TAKT  II. Lektion 7-8,  

                                             KON-TAKT III. Lektion 1-3-) 

Vizsga: írásbeli nyelvtani feladatlap  + szövegértés, levél    

              szóbeli önálló témakifejtés, beszélgetés a témakörök alapján 

 

NYELVTAN: 

 

sollen módbeli segédige  (Kon-Takt II. Lektion 7.) 

sollte  (Kon-Takt II. Lektion 8.) 

 

Vorgangspassiv Präsens/Präteritum/ Perfekt/ Plusquamperfekt/ Futur   
                                            (Szenvedő szerkezet jelen idő / múlt idő / jövő idő) 

                                              werden + Partizip Perfekt  (Kon-Takt II.  Lektion 7.) 

Vorgangspassiv módbeli segédigével bővítve  (Kon-Takt III. Lektion 2.) 

 

Zustandspassiv (Präsens/Präteritum)    sein + Partizip Perfekt  (Kon-Takt III Lektion 1.) 

 

lassen  (Kon-Takt II. Lektion 7.) 

 

zu+ Infinitiv  szerkezet  -- dass  kötőszóval bevezetett mellékmondat helyett 

                                         ---- alanyi mellékmondatban 

                                         ---- tárgyi mellékmondatban     (Kon-Takt II. Lektion 8.) 

 

célhatározó: um zu+ Inf. /damit   (Kon-Takt III. Lektion 1) 

sein  zu + Infinitiv    (Kon-Takt III Lektion 2.) 

 

Kötőszavak: als – wenn (Kon-Takt II Lektion 8.)  

                       obwohl, trotzdem  (Kon-Takt III. Lektion 1,) 

                       während, solange (Kon-Takt III Lektion 1.) 

                       je ….. desto   (Kon-Takt III Lektion 2.) 

 

Vonatkozó mellékmondat /Vonatkozó névmás                          

                   (der/die/das;  kérdőszavak: wer, wen, wessen wem,  wo)   

                                vonatkozó névmások birtokos esete, 

    (Kon-Takt II. Lektion 6., Kon-Takt III. Lektion 1, Lektion 3 ) 

 

Szórend:   Akkusativ- Dativ igebővítmények sorrendje  

 (2 főnév/ 2 névmás/ 1 főnév+1 névmás esetén)   (Kon-Takt III Lektion 3.)  

 

Kölcsönös névmás:   einander, miteinander   (Kon-Takt III Lektion 3.) 

 

SZÓBELI 
1. Krankheiten, beim Arzt 

2. Gesunde Lebensweise, Sport 

3. Reisevorbereitung, Urlaub, Gruppenreise – Einzelreise   

4. Haustiere, Tierhaltung 

5.  Auf dem Lande, in der Stadt 

6. Feiern, Feste, Festivals     

 

Esztergom, 2019. június 21. 
                                                                            …………………………………… 

                                                                                      dr. Csapó Zsoltné  szaktanár   

 

 



Irányítástechnika javítóvizsga 2019 (11E) 

 

Érintett tanulók: Trexler Erik 

Vizsga menete: Elektronikus teszt, R&S FINAL 3, FINAL 4-es vizsgák megírása legalább 

50%. 

Javítóvizsga témakörei: CCNA-NETACAD-R&S 3-4 szemeszter teljes tananyaga 

 Scaling Networks (Hálózatok méretezése) 

1.Introduction to Scaling Networks 
2. LAN Redundancy 
3. Link Aggregation 
4. Wireless LANs 
5. Adjust and Troubleshoot Single-Area OSPF 
6. Multiarea OSPF 
7. EIGRP 
8. EIGRP Advanced Configurations and Troubleshooting 
9. IOS Images and Licensing 

 

 Connecting Networks (Hálózatok összekapcsolása) 

1.Hierarchical Network Design 
2. Connecting to the WAN 
3. Point-to-Point Connections 
4. Frame Relay 
5. Network Address Translation for IPv4 
6. Broadband Solutions 
7. Securing Site-to-Site Connectivity 
8. Monitoring the Network 
9. Troubleshooting the Network 
 

Tananyag: http://www.netacad.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Irányítástechnika javítóvizsga 2019 (11E) 

 

Érintett tanulók: Csabai Áron, 

Vizsga menete: Írásbeli, 90 perc, 51%-tól elégséges 

Javítóvizsga témakörei: tanév teljes anyaga 

1. Irányítás: 

 Az irányítás fogalma. 

 Irányítási példák. 

 Az irányítás részműveletei: 

 Érzékelés (információszerzés). 

 Ítéletalkotás (az megszerzett információ feldolgozása alapján). 

 Rendelkezés. 

 Beavatkozás. 

 Az irányítási rendszer felépítése. 

 irányító berendezés. 

 irányított berendezés. 

 az elem 

 a szerv 

 a jelvivő vezeték 

 Az irányítás fajtái: a rendelkezés létrejötte szerint: kézi, önműködő. 

 a hatáslánc szerint: vezérlés, mint nyílt hatásláncú irányítás. 

 szabályozás, mint zárt hatásláncú irányítás. 

 Az irányítási rendszer jelképes ábrázolása: 

o szerkezeti vázlat. 

o működési vázlat. 

o hatásvázlat. 

 Az irányításban használt segédenergiák. 

 A segédenergiák fajtái: 

 villamos. 

 pneumatikus. 

 hidraulikus. 

 vegyes. 

 Az irányításban használt segédenergiák alkalmazása. 

 A villamos segédenergia előnye, hátránya. 

 A pneumatikus segédenergia előnye, hátránya. 

 A hidraulikus segédenergia előnye, hátránya. 

  



2. Szabályozás 

 A szabályozási kör. 

 A szabályozási kör jellegzetességei. 

 A szabályozási kör részei. 

 A szabályozási kör jelei. 

 A szabályozási kör jellemzői. 

 A szabályozási kör szervei. 

 Arányos tag. 

 Integráló tag. 

 Differenciáló tag. 

 Holtidős tag. 

 Energiatárolók. 

 Stabilitás. 

 A PI szabályozó. 

 D hatással kiegészített szabályozó. 

 A PD szabályozó. 

 PID szabályozó. 

3. Pneumatika 

 Sűrített levegő előállítása, előkészítése, 

 Energia átalakítók 

 Irányítóelemek 

 Pneumatikus rendszer tartozékai 

 Pneumatikus alapkapcsolások 

 Automatikus ciklusok 

 Több munkahelyes működtetés 

4. Hidraulika 

 Hidromechanika, 

 Hidraulika folyadékok 

 A hidraulikus rendszer felépítése 

Tananyag:  

 Órai jegyzet, + 

 Csík-Váradi : Irányítástechnika gyakorlatok, Műszaki Könyvkiadó, 2003 (könyvtárban) 

 Pneumatikához: 

o https://www.entra-sys.hu/pdf/Pneumatikaalapjai1-asuritettlevegofizikaja.pdf 

o https://www.entra-sys.hu/pdf/Pneumatikaalapjai2-

Levegoelokeszitokcsatlakozok.pdf 

o https://www.entra-sys.hu/pdf/Pneumatikaalapjai3-Pneumatika_szelepek.pdf 

o https://www.entra-

sys.hu/pdf/Suritett_levego_eloallitas_1_dugattyus_kompresszorok.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.entra-sys.hu/pdf/Pneumatikaalapjai1-asuritettlevegofizikaja.pdf
https://www.entra-sys.hu/pdf/Pneumatikaalapjai2-Levegoelokeszitokcsatlakozok.pdf
https://www.entra-sys.hu/pdf/Pneumatikaalapjai2-Levegoelokeszitokcsatlakozok.pdf
https://www.entra-sys.hu/pdf/Pneumatikaalapjai3-Pneumatika_szelepek.pdf
https://www.entra-sys.hu/pdf/Suritett_levego_eloallitas_1_dugattyus_kompresszorok.pdf
https://www.entra-sys.hu/pdf/Suritett_levego_eloallitas_1_dugattyus_kompresszorok.pdf


Irányítástechnika javítóvizsga 2019 (12E) 

Érintett tanulók: Nagy Máté 

Vizsga menete: Írásbeli, 90 perc, 51%-tól elégséges. 

Javítóvizsga témakörei: 

1. Irányítás: 

 Az irányítás fogalma. 

 Irányítási példák. 

 Az irányítás részműveletei: 

 Érzékelés (információszerzés). 

 Ítéletalkotás (az megszerzett információ feldolgozása alapján). 

 Rendelkezés. 

 Beavatkozás. 

 Az irányítási rendszer felépítése. 

 irányító berendezés. 

 irányított berendezés. 

 az elem. 

 a szerv. 

 a jelvivő vezeték. 

 Az irányítás fajtái: a rendelkezés létrejötte szerint:kézi, önműködő. 

 a hatáslánc szerint:vezérlés, mint nyílt hatásláncú irányítás. 

 szabályozás, mint zárt hatásláncú irányítás. 

 Az irányítási rendszer jelképes ábrázolása: 

 szerkezeti vázlat. 

 működési vázlat. 

 hatásvázlat. 

 Az irányításban használt segédenergiák. 

 A segédenergiák fajtái: 

 villamos. 

 pneumatikus. 

 hidraulikus. 

 vegyes. 

 Az irányításban használt segédenergiák alkalmazása. 

 A villamos segédenergia előnye, hátránya. 

 A pneumatikus segédenergia előnye, hátránya. 

 A hidraulikus segédenergia előnye, hátránya. 

 Nem villamos mennyiségek átalakítása villamos jellé. 

 Passzív mérő-átalakítók. 

 Ellenállás-alapú átalakítók. 

  



 Huzalos mérő-átalakítók. 

 Hőmérséklet-érzékelő ellenállások. 

 Fényérzékelő ellenállások. 

 Kapacitív átalakítók. 

 Induktív átalakítók. 

 Villamos irányított berendezések, villamos gépek. 

 Aszinkrongépek. 

 Szinkrongépek. 

 Egyenáramú gépek. 

 Törpemotorok. 

 Vezérlés 

 A vezérlési vonal. 

 A vezérlési vonal részei. 

 A vezérlési vonal jelei. 

 A vezérlési vonal jellemzői. 

 A vezérlések fajtái. 

 A vezérlőberendezések építőelemei és készülékei: 

o Érzékelő szervek. 

o Kapcsolókészülékek. 

o Kézi kapcsolók. 

o Nyomógombok. 

o Reed-kontaktus. 

o Mikrokapcsolók. 

o Érintkező mentes, elektronikus kapcsolók. 

 Beavatkozó szervek. 

o Mágneskapcsolók. 

o Reed-relé. 

o Mágnesszelepek. 

o Villamos szervomotorok. 

 Relék. 

o Elektromechanikai relék. 

 Semleges relék. 

 Polarizált relék. 

 Időrelék. 

 késleltetve meghúzó. 

 késleltetve elengedő. 

 késleltetve meghúzó és elengedő. 

 Hőrelék. 

 Időzítő- és ütemező készülékek. 

 Az áramút rajz. 

 Rajzjelek. 

 Tervjelek. 

  



 Alapvető villamos relé kapcsolások: 

o Meghúzatás. 

o Öntartás. 

o A relé ejtése. 

o Reteszelés. 

 Elemi relés vezérlések: 

o Távvezérlés. 

o Indítás több helyről. 

o Leállítás több helyről. 

 Áramút rajzok analizálása. 

 Relés vezérlés tervezése. 

 Elektronikus vezérlések. 

2. Szabályozás 

 A szabályozási kör. 

 A szabályozási kör jellegzetességei. 

 A szabályozási kör részei. 

 A szabályozási kör jelei. 

 A szabályozási kör jellemzői. 

 A szabályozási kör szervei. 

 Érzékelő szervek. 

 Alapjel képző szervek. 

 Különbségképző szervek. 

 Jelformáló szervek. 

 Erősítők. 

 Végrehajtó szervek. 

 Beavatkozó szervek. 

 Egységes szabályozórendszerek. 

 Egységes jelek. 

 Villamos távadók.  

 Élő nullapontú rendszerek 

 A szabályozások felosztása. 

 Az alapjel időbeli lefolyása szerint. 

 A hatáslánc jeleinek folytonossága szerint. 

 A szabályozás folyamatossága szerint. 

 A rendszer szerkezete szerint. 

 A szabályozások ábrázolási módjai. 

 A tag fogalma és értelmezése. 

 Az átviteli tényező. 

 A tagok csoportosítása jelátvitel szerint. 

 Arányos tag. 

 Integráló tag. 

 Differenciáló tag. 

 Holtidős tag. 

 Energiatárolók. 

 Stabilitás. 

 A jelátvivő tagok dinamikus tulajdonságai. 

 A vizsgáló jel. 



 Az átmeneti függvény. 

 Az arányos szabályozás és hatásvázlata. 

 Az integrálszabályozás és hatásvázlata. 

 A PI szabályozó. 

 D hatással kiegészített szabályozó. 

 A PD szabályozó. 

 PID szabályozó. 

3. Pneumatika 

 Sűrített levegő előállítása, előkészítése, 

 Energia átalakítók 

 Irányítóelemek 

 Pneumatikus rendszer tartozékai 

 Pneumatikus alapkapcsolások 

 Automatikus ciklusok 

 Több munkahelyes működtetés 

4. Hidraulika 

 Hidromechanika, 

 Hidraulika folyadékok 

 A hidraulikus rendszer felépítése 

Tananyag:  

 Órai jegyzet, + 

 Csík-Váradi : Irányítástechnika gyakorlatok, Műszaki Könyvkiadó, 2003 (könyvtár) 

 Pneumatikához: 

o https://www.entra-sys.hu/pdf/Pneumatikaalapjai1-asuritettlevegofizikaja.pdf 

o https://www.entra-sys.hu/pdf/Pneumatikaalapjai2-

Levegoelokeszitokcsatlakozok.pdf 

o https://www.entra-sys.hu/pdf/Pneumatikaalapjai3-Pneumatika_szelepek.pdf 

o https://www.entra-

sys.hu/pdf/Suritett_levego_eloallitas_1_dugattyus_kompresszorok.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.entra-sys.hu/pdf/Pneumatikaalapjai1-asuritettlevegofizikaja.pdf
https://www.entra-sys.hu/pdf/Pneumatikaalapjai2-Levegoelokeszitokcsatlakozok.pdf
https://www.entra-sys.hu/pdf/Pneumatikaalapjai2-Levegoelokeszitokcsatlakozok.pdf
https://www.entra-sys.hu/pdf/Pneumatikaalapjai3-Pneumatika_szelepek.pdf
https://www.entra-sys.hu/pdf/Suritett_levego_eloallitas_1_dugattyus_kompresszorok.pdf
https://www.entra-sys.hu/pdf/Suritett_levego_eloallitas_1_dugattyus_kompresszorok.pdf


Számítógép alkalmazása javítóvizsga 2019 (5/13E) 

Érintett tanulók: Kis Dávid, Győri Achilles 

Írásbeli, 90 perc, 51%-tól elégséges. 

Javítóvizsga témakörei: 

I. Általános PLC ismeretek: 

 A programozható logikai vezérlők (hardver) felépítése, blokkvázlat. 

 A bemenetek fajtái, szerepük, hogyan kell használni a megfelelő bemeneti típust. 

 A szenzorok áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk. 

 A kimenetek fajtái, szerepük, hogyan válasszuk ki a megfelelő kimeneti típust. 

 A jelátalakítók, végrehajtók áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk. 

 Az RT (real – time) óra (időalap, programok ciklikus végrehajtása). 

 Memória fajtái (ROM, RAM, FIRMWARE), szerepük. 

 PLC-k funkcionális felépítése, blokkvázlat. 

 Kompakt- és moduláris PLC-k. 

 A programozható vezérlők alapfeladatai. 

 A programozható vezérlő működésének jellemzői. 

 A PLC-ben futó programok és feladataik (alapszoftver, felhasználói programok). 

 A felhasználói programok végrehajtásának módjai. 

 A programozható vezérlők főbb jellemzői, kiválasztásuk szempontjai (hardver, szoftver 

 PLC műszaki leírások, műszaki paraméterek értelmezése. 

 Informatikai rendszer (pont-pont kommunikáció, adatok (vonalak száma, átviteli sebesség, 

protokollok). Hálózati kommunikáció, többszintű informatikai rendszer kialakítása, átjárók, 

ETHERNET-csatoló, érzékelő és beavatkozó szervek hálózati kezelése, protokollok). 

 Folyamatvizualizáló szoftverek, SCADA rendszer. 

 Egyéb PLC modulok (analóg-, digitális, fuzzy) 

 Ember-gép kapcsolatra vonatkozó igények (adatbeviteli és adatkiviteli eszközök (numerikus, 

alfanumerikus, terminál). 

II. PLC Programozás: 

 Számítógépes problémamegoldás lépései. 

 Az algoritmus fogalma, jellemzői. Algoritmus megadásának lehetőségei (pszeudo kód). A 

folyamatábra elemei, ábra összeállítás szabályai. 

 Az IEC 1131-3 szabvány szerinti PLC programozási nyelvek fajtái, csoportosításuk. 

 A programszervezési egységek felépítése, szerepe. 

 PLC programozásának tervezése, elkészítése, tesztelése, üzemi próbája, dokumentálása. 

 A programfejlesztés lépései (a forrás-program, a CPU működését vezérlő - gépi kódsorozatra 

fordítás, hibák megállapítása, javítás, hibátlan program futtatható programmá szerkesztése, 

működés szimulálása, tesztelés valós környezetben). 

 A programozás eszközei, integrált programfejlesztői környezet (IDE). 

 Létradiagram programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

 Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, logikai TAGADÁS 

(INVERZ) művelet programozása létradiagram programnyelven. 

 Utasításlistás programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

 Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, logikai TAGADÁS 

(INVERZ) művelet programozása utasításlistás programnyelven. 

 Funkcióblokkos programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

 Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, logikai TAGADÁS 

(INVERZ) művelet programozása funkcióblokkos programnyelven. 



 Sorrendi folyamatábrázolás programnyelv elemei, elemek használatának szabályai. 

 Időzítők, késleltetések programozása minden programnyelven. Késleltetések tipikus 

alkalmazásai. 

 Vezérlési feladatok, logikai ÉS (AND) művelet, logikai VAGY (OR) művelet, logikai TAGADÁS 

(INVERZ) művelet programozása sorrendi folyamatábrázolásos programnyelven. 

 Számlálók, számlálók programozása minden programnyelven. Számláló, nagy sebességű 

számláló tipikus alkalmazásai. 

 Adatkezelés, adatok címzése, adatok összehasonlítása. 

 Fel és lefutó él detektálása, tipikus alkalmazása. 

III. Mikrovezérlők: 

 Tárolók, programozásuk minden programnyelven, tipikus alkalmazásuk. 

 Mikroszámítógépek felépítése, mikroprocesszor fogalma. 

 Mikroprocesszor működése 

 Mikroprocesszor belső egységei. 

 Az utasítások felépítése és csoportjai. 

 Címzési módok. 

 Megszakítások. 

 Fejlesztő módszerek 

 A mikroprocesszorok fejlődése. 

 Mikroszámítógépek moduláris felépítése 

 Aritmetikai processzor 

 PIC mikrovezérlők felépítése 

 Működési vázlat. 

 Az utasítások típusai és felépítése. 

 Utasítás végrehajtás. 

 Regisztertömb, bankok. 

 Reset áramkör. 

 Watchdog timer (WDT). 

 Megszakítás. 

 Sleep (szundi) üzemmód. 

 PIC családok. 

Tananyag: elektronikus formában elérhető: 

Hodossy László: Programozott vezérlések I., jegyzet + előadás anyag 

http://jegyzet.sze.hu/index.php?fajl=jegyzett&tsz=au&intz=ivi&kr=mtk&PHPSESSID=7a196

6c62e80a689219f6f724ccbb028  

 

 

Esztergom, 2019.06.21. 

 

Zsigri Attila 

   szaktanár 

 

 

 

 

 

 

 

http://jegyzet.sze.hu/index.php?fajl=jegyzett&tsz=au&intz=ivi&kr=mtk&PHPSESSID=7a1966c62e80a689219f6f724ccbb028
http://jegyzet.sze.hu/index.php?fajl=jegyzett&tsz=au&intz=ivi&kr=mtk&PHPSESSID=7a1966c62e80a689219f6f724ccbb028


Javító vizsga témakörei 
9.EV 

 
A villamos áram, villamos feszültség, villamos ellenállás 

Az ellenállások hőmérséklet függése, Ellenállások kialakítása. 

A villamos áramkör, generátor, fogyasztó, fajlagos ellenállás 

Ohm törvénye 

Az ellenállások kapcsolásai. 

Kirchhoff -I törvénye. 

Kirchhoff -II törvénye. 

Részfeszültség, feszültségesés, vezetékek méretezése. 

Feszültség osztók 

Az árammérő és feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése 

A potencióméter 

A villamos munka és teljesítmény. 

Passzív és aktív villamos hálózatok 

Terheletlen és terhelt feszültségosztók. 

A Wheatstone-híd 

Feszültséggenerátorok és áramgenerátorok jellemzői. 

Generátorok üzemállapotai. 

A generátorok illesztései. 

A generátorok helyettesítő képei. Thevenin - Norton helyettesítő kép. 

 

A témákhoz kapcsolódó feladatok megoldása!  Az év folyamán 

megoldott feladatok átismétlése, gyakorlása!  

 
 

 

 

Esztergom, 2019.06.21. 

Oláh Gábor 

  szaktanár 



Javítóvizsga témakörei szerves kémiából 

11V osztály 

 
I. Bevezetés a szerves kémiába 

 A szerves kémia tárgya 

 A szénatom különleges tulajdonságai, a szénvegyületek nagy száma 

 A szénvegyületek csoportosítása 

 A szénvegyületek kémiai analízise 

 

II. A szénhidrogének 

 A szénhidrogének összetétele és csoportosítása 

 

Telített szénhidrogének 

 A metán 

 Egyéb telített szénhidrogének 

 Az izoméria 

 A telített szénhidrogének fizikai és kémiai tulajdonságai 

 A földgáz és a kőolaj 

 

Telítetlen szénhidrogének 

 Az etén (etilén) 

 Egyéb alkének (olefinek) 

 A butadién és az izoprén 

 A kaucsuk és a gumi 

 Az acetilén (etin) 

 

Aromás szénhidrogének 

 A benzol 

 Egyéb aromás szénhidrogének 

 

III. Egy funkciós csoportot tartalmazó szénvegyületek 

 

             

                   Oxigéntartalmú szénvegyületek 

 Egy oxigénatomos funkciós csoportok  

 Az alkoholok 

 Az etanol (etil-alkohol) 

 Egyéb fontos alkoholok 

 A fenolok 

 Az éterek, éterképződés 

 A dietil-éter („ éter”) 

 Az aldehidek 

 Fontosabb aldehidek 

 A ketonok 

 

Összetett funkciós csoportot tartalmazó szénvegyületek 

 A karbonsavak 

 Fontosabb alkánsavak 

 Az észterek 

 Gliceridek (zsírok és olajok) 

 Mosószerek 

 

Nitrogéntartalmú szénvegyületek 

 Az aminok 

 Nitrogéntartalmú heterociklusok 

 Az amidok 

 

 

 

      Esztergom, 2019. június 21.     

.                                                                                                                     Dávid Andrea 

                                                                                                                         szaktanár 



Javítóvizsga követelmények 9. évfolyam 
Matematika 

A javítóvizsgán kérem bemutatni az itt megjelölt feladatok megoldását! 

 

Feladatok gyakorlásra: Sokszínű Matematika Feladatgyűjtemény  9.-10. 

(A témakörök mellett mintafeladatok találhatók, melyhez hasonlók várhatók a vizsgán) 

 

 

Kombinatorika, halmazok 

HalmazokTk. 19.o./ 1.-6.; 9. 

Halmazműveletek Tk. 23.o. 

Logikai szita Tk. 27.o., 28. o./ 6. 9. 

Intervallumok 29. o. / 1.-4. 

Algebra és számelmélet 
Hatványozás  Tk. 39.o. / 1.-3.; 42.o./ 1.-5. 

Normálalak  Sárga fgy. 127.o. / 172. 174. 

Polinomok Tk. 47. o. / 1.-5. 

Nevezetes szorzatok Tk. 52. o. / 1.;  2. a-b;  3. a-c;   4. 5. 6. 

Szorzattá alakítás Tk. 55. o. / 1., 2.; 3.a-e Fgy. 1139.-1141.a-i 

Teljes négyzetté alakítás Fgy. 1138. 

Algebrai törtek Tk. 61. o. / 1. a-c, 2. a-d Fgy. 1147.-1149. 

Oszthatóság Tk. 70. o.1.-3.;Fgy. 1155. 1161. 1163. 1164. 1168. 1169. 

Függvények 
Lineáris függvények Tk.83.o./ 1. 

Abszolútérték függvény Tk. 89.o. / 1. c,d; 

Másodfokú függvény Tk.93.o./ 1. 2. 

Négyzetgyök függvény Tk.97.o./ 1. 

Lineáris törtfüggvény Tk. 103.o./ 1. 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Grafikus módszer Tk. 153.o. / 1. a, c 

Értelmezési tartomány, értékkészlet vizsgálat Tk. 156.o./ 1. 3.a-e 

Megoldás szorzattá alakítással Tk. 160. o./ 1. 2.a-e 

Megoldás mérlegelvvel Fgy. 1492. 1495. 1496. 

Abszolútértékes egyenletek Fgy. 1506. 

Elsőfokú lineáris egyenletrendszerek Fgy.1574,1548,1549,1550,1554. 

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 

Elméletet tudni! (Definíciók, tételek) 

Szögfajták, nevezetes szögpárok, távolság 120. o. / 7. 8. Fgy. 1292. a.-b. 1293. 1295. 

Háromszögek Tk. 126. o. / 1.-8.; 11.  Fgy. 1309. 1311. 1316. 1328. 1329.a.-c. 

Négyszögek Tk 130 o.1-9 

Sokszögekről Tk 132. o1-11 

Nevezetes ponthalmazok, háromszögbe, háromszög köré írható kör, 

Thalész tétele 144.o.1,2,8 

Érintőnégyszögek 
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Javítóvizsga követelmények 10.évfolyam 
Matematika 

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, Párhuzamos szelők tétele 

2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2258, 2295, 2300, 2301, 2302, 2303 

Hasonlósági transzformáció, Arányossági tételek a derékszögű háromszögben 

2315, 2316, 2323, 2324, 2325, 2333, 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 

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) 
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Javítóvizsga követelmények 11.évfolyam 
Matematika 

A javítóvizsgán kérem bemutatni az itt megjelölt feladatok megoldását! 

Feladatok gyakorlásra: Sokszínű Matematika Feladatgyűjtemény 11.-12. 

(A témakörök mellett mintafeladatok találhatók, melyhez hasonlók várhatók a vizsgán) 

1. Hatvány, gyök, logaritmus  
Törtkitevőjű hatvány fogalma, azonosságai, a logaritmus fogalma, azonosságai. Exponenciális és 

logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek. Exponenciális és 

logaritmusfüggvény és egyszerűbb transzformációi.  

Egységes érettségi feladatgyűjtemény: 343, 344, 351, 393, 398-406, 420, 821-837,865-870.  

Sokszínű matematika tankönyv: 79.o./ 1, 2, 3, 4 84.o./ 1 91.o./ 1, 2, 3 97.o./ 1, 2, 3, 4, 5 101.o./ 

2,3 106.o./ 1,2,3 114.o./ 1,2,3  

Sokszínű matematika feladatgyűjtemény: 3161, 3162, 3169-3173, 3175, 3176, 3180, 3184-3186, 

3195-3199, 3202, 3205, 3206, 3210, 3211, 3217-3220  

2. Trigonometria  
Két vektor skaláris szorzata, két vektor hajlásszöge. Sinus-tétel, cosinus-tétel. Trigonometrikus 

azonosságok, egyenletek, egyenlőtlenségek. Trigonometrikus függvények és egyszerűbb 

transzformációk.  

Egységes érettségi feladatgyűjtemény: 880-886, 888, 889, 890, 891, 893, 902, 904, 1205, 1206, 

1207, 1211, 1244, 1335, 2131, 2132, 2133, 2136, 2274, 2276, 2278, 2279, 2282, 2283, 2285, 

2290, 2293, 2295, 2298, 2300, 2301, 2302, 2314, 2323, 2324, 3391-3395, 3379, 3381, 3382, 3383 

Sokszínű matematika tankönyv: 133.o./ 1,2,3,5 138.o./ 1-6 142.o./ 1-6 146.o./ 1-4 162.o./ 1,5,6 

194.o. / 5,6  

Sokszínű matematika feladatgyűjtemény: 3260, 3261, 3285, 3286, 3288, 3299-3301, 3307, 3309, 

3310, 3320, 3321, 3322, 3323, 3325, 3326, 3327, 3342, 3347, 3348, 3350, 3392, 3393, 3394, 

3399, 3418  

3. Koordináta-geometria  
Felezőpont, harmadolópont, súlypont koordinátáinak és szakasz hosszának a kiszámítása. Egyenes 

egyenlete, egyenesek párhuzamosságának é merőlegességének a feltétele, egyenesek 

metszéspontja, hajlásszöge. Pont és egyenes távolsága. Kör egyenlete, kör és egyenes ill. két kör 

metszéspontja, kör érintői.  

Egységes érettségi feladatgyűjtemény (szürke): 2389, 2390, 2392, 2393, 2399, 2401, 2402, 2403, 

2404, 2409, 2413, 2416, 2421, 2434, 2440, 2441, 2444, 2457, 2458, 2464, 2478, 2479, 2480, 

2481, 2482, 2483, 2485, 2487, 2489, 2492, 2494, 2496, 2503, 2504, 2505, 2507, 3402-3434  

Tankönyv: 194.o./1-6; 197.o./1-5; 203.o./1,2,5,6,8,9; 211.o./3-6; 214.o./1-5; 218.o./5,6,7,11,13; 

224.o./1-4,11; 232.o./1-6  

Sokszínű matematika feladatgyűjtemény: 3556, 3573, 3576, 3591, 3592, 3596, 3597, 3603, 

3604, 3640, 3641, 3643, 3644, 3646-3648, 3657, 3658, 3672, 3673, 3678, 3695-3697, 3723  

4. Kombinatorika, Valószínűségszámítás, Gráfelmélet 
Egyszerű sorba rendezési, kiválasztási és egyéb kombinatorikai feladatok, a binomiális 

együtthatókat. („n alatt a k”), binomiális tétel. Klasszikus valószínűségi mező, binomiális 

eloszlás.  Egyszerű gráfok. 

Sokszínű matematika 

feladatgyűjtemény:3006,3010,3011,3012.3016,3018,3020,3021,3039,3041,3054,3055,3064,3066,30

72,3077,3086,3087,3088,3777-3800,3803,3804,3805,3806,3810,3815,3818,3822,3823,3830,3827 
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Javítóvizsga követelmények 12. évfolyam  
Matematika 

A javítóvizsgán kérem bemutatni az itt megjelölt feladatok megoldását! 

Feladatok gyakorlásra:  

Sorozatok: Sokszínű matematika FGY. 11-12: 4081-4089, 4091-4092, 4094-4095, 4098, 

4102, 4113-4119, 4121, 4123, 4124, 4135-4145 

Síkgeometria: Sokszínű matematika FGY. 11-12: 5440, 5449, 5450, 5453, 5497-5510, 

5533-5538, 5540, 5550-5554, 4237-4252, 4274-4283 

Térgeometria: Sokszínű matematika FGY. 11-12: 4297-4319, 4323-4324, 4328-4329, 

4334-4335, 4350-4360, 4371, 4389-4409, 4413, 4423-4429, 4450-4454 

 

Rendszerező ismétlés 

Korábbi érettségi feladatok (oktatas.hu oldalon elérhetőek, javasolt: 2010-2017 középszintű 

feladatlapok) 

 

Definíciók, tételek (szóbeli vizsgához) 

 Sorozatok 
o számtani sorozat n. tagja, az első n tag összege 
o mértani sorozat n. tagja, az első n tag összege 
o kamatos kamatszámítás 

 Síkgeometria 
o háromszögek, négyszögek osztályozása, nevezetes sokszögek tulajdonságai 
o kör és részei 
o trigonometria (szögfüggvények, szinusztétel, koszinusztétel, Pitagorsz-tétel) 

 Térgeometria 
o felszín- és térfogatszámítás 

 Halmazok 
o halmaz, halmaz eleme, halmazok egyenlősége, halmazok megadása, komplementer 
o halmazműveletek (unió, metszet, különbség) 

 Algebrai azonosságok 
o hatványozás és gyökvonás azonosságai, nevezetes szorzatok 
o logaritmus azonosságai 

 Függvények 
o függvény fogalma, értelmezési tartomány, értékkészlet 
o zérushely, monotonitás, szélsőérték 
o függvénytranszformációk 

 Vektorok, koordináta-geometria 
o vektor fogalma, egyenlő, ellentett vektorok 
o vektorok koordinátái, vektorműveletek koordinátákkal,vektorok skaláris szorzata 
o egyenest meghatározó adatok (normálvektor, irányvektor, irányszög) 
o egyenes és kör egyenlete 

 Kombinatorika és valószínűségszámítás 
o permutáció, variáció, kombináció 
o klasszikus valószínűségszámítási modell, binomiális eloszlás 

 Statisztika 
o diagramok 
o középértékek (átlag, módusz, medián) 
o szóródás (terjedelem, szórás) 
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Osztályozó vizsga témakörei IT szakmai angolból  
szóbeli vizsga (10 perc összefüggő beszámoló angol nyelven)                                                                  

Javítóvizsgát tesz: Trexler Erik                                                                        Osztály: 2/14 IV 
 IT szakmai téma Feladatok 

1. online webshop fejlesztés, szoftverfejlesztés Szóbeli beszámoló: 

- az előző nap feladatairól 

- a napi tervekről 

- akadályozó tényezőkről 

Kérdésekre adott válaszok 

2. - informatikai rendszerek korszerűsítése, 

tervezése és kivitelezése 

- egyes eszközök előnyei 

Elképzelések bemutatása a megrendelőnek a 

kivitelezésről 

Eszközváltás okai, előnyei 

3. - JavaScript programozási nyelv 

- portálok szolgáltatásainak előnyei 

Tantermi oktatás hátrányai és az online 

oktatás előnyei 

Meggyőző beszéd 

4. - szoftverfejlesztés 

- szoftverdokumentáció elkészítése 

Beszámoló az adott szövegről, az olvasottak 

összefoglalása  

5. --- Bemutatkozás egy állásinterjún 

6. ACL – hozzáférési lista  Szakmai előadás prezentáció segítségével 

7.  Web portál készítés Telefonbeszélgetés – meghívás egy 

bemutatóra, javaslattétel, egyeztetés a 

találkozóval kapcsolatban 

8. JavaScript nyelv bemutatása Bemutató prezentáció alapján  

9. - Java program 

- karaktersorozatok és azok cseréje 

Probléma megoldása 

10. - Windows szerver cseréje felhőszolgáltatásra 

- címkiosztás szolgáltatása 

- Cisco kapcsolók 

Probléma megoldása 

Beszámoló egy interneten talált lehetséges 

megoldásról 

11. - mobiltelefonos alkalmazások 

- reszponzív weboldalak előnyei és hátrányai 

Alkalmazások előnyeinek és hátrányainak 

bemutatása 

12. - weboldal bemutatása, azok elemei és funkciója 

- weboldalkészítés 

Elemek előnyeinek és funkcióinak 

bemutatása 

13. Git verziókezelő rendszer, GitHub Előadás diákoknak – ismertető az adott 

témában 

14. Informatikai rendszerek biztonsága Tájékoztatás a biztonsági megoldásokról, 

fogalmak magyarázata 

15. - Felhőszolgáltatások előnyei 

- Üzemeltetett szerverek hátrányai 

Érvelés – előnyök és hátrányok  

16. Szolgáltatócsomagok bemutatás és azok 

különbségei 

Ismertetés – különbségek bemutatása 

17. Wireshark program használata A program bemutatása segédanyag 

felhasználásával 

18. - KKV hálózatok korszerűsítése 

- Virtuális magánhálózatok kialakítása és előnyei 

Prezentáció- új rendszerek működése és 

előnyei 

19. --- Cégbemutató 

20. - szerver infrastruktúrája, korszerűsítése 

- felhőszolgáltatások hátrányai 

- virtuális szerverek előnyei 

Meggyőző beszéd – előnyök és hátrányok 

ismertetése 

Esztergom, 2019.06.21.        Mészáros Ivett 

    szaktanár 



Javító vizsga felkészülés témakör 
 

Elektronika 
 
 
 
1: Ohm törvénye. Lineáris kapcsolat bemutatása, jelleggörbén. Egyszerű számítási feladat,  

pl: I=8mmA, U=40V, R=?, R=500ohm, I=0,6mmA, U=? 
 

2:Kirchoff hurok törvénye,bizonyítás, áramköri példa, vegyes kapcsolás 
 
3:Kirchoff csomóponti törvény, bizonyítás, vegyes kapcsolásos példán keresztül. 
 
4: Visszacsatolás fajtái. 
 
5: Többfokozatú erősítők csatolási módjai. 
 
6: Műveleti erősítők jelképi jelölése, felépítése. 
 
7: Differenciálerősítő elemzése./feladata, vezérlése/ 
 
8: nyílt hurkú erősítés, elnyomási tényező 
 
 
 
Esztergom, 2019.06.21. 
 
 
 

Pető Béla 
szaktanár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÖRTÉNELEM PÓTVIZSGA 2019 

   

 A pótvizsga két részből áll: elérhető: 

1. ÍRÁSBELI TESZTFELADATOK 40 pont 

  Csak toll használható   

   

2. SZÓBELI FELELET 20 pont 

  Történelmi atlasz használható   

  (erről az iskola gondoskodik)   

   

 összesen elérhető: 60 pont 

   

 Minősítés:  

 00 - 14 pont: elégtelen  

 15 - 23 pont: elégséges  

 24 - 35 pont: közepes  

 36 - 47 pont: jó  

 48 - 60 pont: jeles  

   

SZÓBELI TÉTELSOROK  
     

12.E  

1 A II.világháború   

2 Magyarország a II.világháborúban  

3 A hidegháború  

4 A gyarmati rendszer felbomlása  

5 Az ENSZ létrejötte és működése  

6 A népi demokrácia Magyarországon  

7 A Rákosi-rendszer  

8 Az 1956-os forradalom  

9 A Kádár-rendszer  

10 A mai magyar választási rendszer  

  és a helyi önkormányzatok  

 
 
 
 
Esztergom, 2019.06.21. 
 
 

Bőcs Aurél 
 szaktanár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖREI 

 
 
 

FIZIKA 9. 
 
 

9/E osztály 
 
 
 

I. FEJEZET:   A TESTEK MOZGÁSA 

 

1) Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

2) Változó mozgás 

- a változó mozgás fogalma 

- a gyorsulás fogalma 

- a szabadon eső test mozgása 

- az egyenletes körmozgás 

- a körmozgás szögjellemzői 

 
II. FEJEZET:   A NEWTONI DINAMIKA ELEMEI: A TÖMEG ÉS AZ ERŐ 

 

- a tehetetlenség törvénye és az inercia rendszer 

- a tömeg fogalma 

- a sűrűség 

- lendület; lendület-megmaradás 

- erőhatás, erő 

- különféle erőhatások és erőtörvények 

a) Rugalmas erő. Lineáris erő törvény. 

b) Súrlódás. Közegellenállás 

c) A nehézségi erő és a gravitációs erőtörvény 

d) A forgatónyomaték 

 
 

III. FEJEZET:   ENERGIA, MUNKA 

 

- energiaváltozás munkavégzés közben 

a) A munka kiszámítása 

b) A mozgási energia kiszámítása. A munkatétel 

c) Feszítési munka. Rugalmas energia 

d) Az emelési munka és a helyzeti energia 

e) A mechanikai energia fogalma és megmaradási tétele 

 

- teljesítmény, hatásfok 

 
IV. FEJEZET:   FELADATOK 

 

Minden fejezethez feladatok a tankönyvből 

 

Esztergom, 2019.06.21. 
Tóth Ilona 

szaktanár 

 



JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖREI 
 
 
 

FIZIKA 10. 
 
 

11/E osztály 
 
 
 

I. FEJEZET:   ELEKTROSZTATIKA 

 

- Az elektromos állapot, elektrosztatikus kölcsönhatás 

- Coulomb törvénye 

- Az elektromos mező 

- az elektromos erővonalak 

- Az elektromos mező munkája; a feszültség 

- Vezetők az elektrosztatikus térben 

- Kondenzátorok kapacitása 

 

II. FEJEZET:   EGYENÁRAM, MÁGNESES MEZŐ 

 

- Az elektromos áram, az áramerősség, az egyenáram 

- Az elektromos ellenállás. Ohm törvénye 

- Az áram hő- és élettani hatás 

- Fogyasztók kapcsolása 

- A mágneses mező 

- Az áram mágneses mezője 

- Erőhatások mágneses mezőben 

 

III. FEJEZET:   HŐTANI FOLYAMATOK 

 

- A hőmérséklet és a hőmennyiség 

- A szilárd testek és a folyadékok hőtágulása 

- A gázok állapotjelzői. A gázok állapotváltozása állandó hőmérsékleten 

- A gázok állapotváltozása állandó nyomáson 

- A gázok állapotváltozása állandó térfogaton 

- Egyesített gáztörvény, az ideális gáz állapotegyenlete 

 

IV. FEJEZET:   TERMODINAMIKA 

 

- Kinetikus gázelmélet; a gáz nyomása és hőmérséklete 

- A gázok belső energiája. A hőtan I. főtétele 

- A termodinamikai folyamatok energetikai vizsgálata 

- A hőtan II. főtétele 

- körfolyamatok. A hőtan III. főtétele 

- Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás 

- Halmazállapot-változások a természetben 

 

V. FEJEZET:   FELADATOK 

 

Minden fejezethez feladatok a tankönyvből 

 
Esztergom, 2019.06.21. 

Tóth Ilona 
szaktanár 

 


