
Javító ( 11/a) 

Témakörök 

 

Irodalom: 

1.Vajda János költészete 

2.Mikszáth Kálmán munkássága 

3.Madách Imre: Az ember tragédiája 

4.Az orosz irodalom (Tolsztoj, Csehov és Dosztojevszkij munkássága) 

5.Ibsen drámái 

6.A Nyugat jelentősége 

7.Ady Endre költészete 

8.Móricz Zsigmond munkássága 

9.Krúdy Gyula munkássága 

10.A líra átalakulása a 19.sz. második felében (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Rilke költészete) 

 

Nyelvtan: 

1.Ember és nyelv (nyelv-ember-kommunikáció, nyelv és gondolkodás, nyelvtípusok) 

2.Beszédhelyzetek (nyelv és cselekvés, mindennapi beszédhelyzetek) 

3.Média, nyilvánosság, retorika (Kommunikáció, médiafogyasztás, szónoki beszéd, érvelés) 

 

 

 

Esztergom, 2021. június 15.                                              Fekete Anita 

                                                                                          magyar nyelv és irodalom oktató  

 

 

 

 

 

 

 



Matematika  javítóvizsga témakörök: 

 

 

 

 

 

9. osztály 

- Halmazok, halmazműveletek, logikai szita 

- Számegyenesek, intervallumok 

- Hatványozás, hatványozás egész kitevőre, normálalak 

- Polinomok, nevezetes szorzatok, szorzattá alakítás módszerei 

- Műveletek algebrai törtekkel 

- Oszthatóság, számrendszerek 

- Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

- Függvények (lineáris, abszolútérték, másodfokú, lineáris törtfüggvény) 

- Háromszögek, négyszögek, sokszögek 

- Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

- Egybevágósági transzformációk (tengelyes tükrözés, pont körüli forgatás, 

középpontos tükrözés, eltolás), átváltás fokból radiánba és radiánból fokba 

- Vektortok, vektorműveletek 

- Statisztika (módusz, medián, terjedelem, átlag, szórás, relatív gyakoriság) 

 

 

 

Esztergom,2021.06.15.                             Pap Nándorné Kun Szilvia 

                                                                            matematika oktató 



Matematika  javítóvizsga témakörök: 

 

 

 

 

 

10. osztály 

- Négyzetgyökvonás azonosságai, gyöktelenítés, n-edik gyökvonás és 

azonosságai 

- Másodfokú egyenlet megoldóképlete, másodfokúra visszavezethető 

magasabb fokszámú egyenletek, gyöktényezős alak, Viéte-formulák, másodfokú 

egyenlőtlenségek 

- Számtani és mértani közép 

- Középponti és kerületi szögek tétele, párhuzamos szelők és szelőszakaszok 

- Alakzatok hasonlósága, hasonló síkidomok területének aránya, hasonló testek 

térfogatának aránya 

- Hegyesszögek szögfüggvényei, nevezetes szögek szögfüggvényei 

- Háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvények 

segítségével 

- Vektorok, vektorok koordinátái, vektorműveletek koordinátákkal adott 

vektorokkal, vektorok lineáris kombinációja 

- A szinusz- és koszinusz függvény ábrázolása és jellemzése 

 

 

 

Esztergom,2021.06.15.                             Pap Nándorné Kun Szilvia 

                                                                            matematika oktató 



TÖRTÉNELEM PÓTVIZSGA 

   

  A pótvizsga két részből áll: elérhető: 

1. ÍRÁSBELI TESZT FELADATSOR 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 

   

10.évfolyam (érintett: 10.EV) 

1 A feudalizmus megszilárdítása (I.László és Kálmán) 

2 A tatárjárás és következményei 

3 I.Károly uralma 

4 Hunyadi Mátyás 

5 A nagy földrajzi felfedezések 

6 A reformáció 

7 A harmincéves háború 

8 A török uralom kiterjesztése Magyarországon 

9 A Rákóczi-szabadságharc 

10 Az amerikai függetlenségi háború 

 

 

 

Esztergom, 2021. június 15.                                               Bőcs Aurél 

                                                                                          történelem oktató 

 

 

 



JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 

KÉMIA TANTÁRGY 

11V 

 

I. Általános kémia 
1. Atomok, atomszerkezet  

2. A periódusos rendszer felépítése 

3. Molekulák képződése és térszerkezete 

4. Összetett ionok és komplex ionok, az ionizációs energia 

5. Az anyagi halmazok csoportosítása 

6. Halmazállapotok  

7. Oldatok 

8. A kémiai reakciók 

9. A kémiai folyamtok iránya 

10. A kémiai reakciók típusai 

11. Sav-bázis reakciók 

12. Redoxireakciók 

 

 

II. Szervetlen kémia 
1. A nemfémes elemek és vegyületeik, a hidrogén 

2. A nemesgázok 

3. A halogénelemek 

4. A halogenidek 

5. Az oxigéncsoport elemei- kalkogének 

6. Az oxigéncsoport elemeinek vegyületei I. 

7. Az oxigéncsoport elemeinek vegyületei II. 

8. A nitrogéncsoport elemei 

9. A nitrogén fontosabb vegyületei I. 

10. A nitrogén fontosabb vegyületei II. 

11. A foszfor fontosabb vegyületei 

12. A széncsoport elemei 

13. A szén fontosabb vegyületei I. 

14. A szén fontosabb vegyületei II. 

15. A szilícium fontosabb vegyületei 

16. A fémek és vegyületeik 

17. Az alkálifémek, alkáliföldfémek és vegyületeik 

 

Esztergom, 2021. június 15.                                                

                                                                                                        Dávid Andrea 

                                                                                                        kémia oktató 

 



Javítóvizsga követelmények  
10. évfolyam  

Fizika 

Témakörök 

I. Elektrosztatika 

o Elektromos alapjelenségek 
o Coulomb törvénye 
o Az elektromos mező (erővonalak, térerősség) 
o Az elektromos mező munkája, a feszültség, potenciál 
o Kapacitás, kondenzátor 

 

II. Az elektromos áram 

o Elektromos áram, áramerősség, az áram iránya, áramkör 
o A feszültség  
o Az elektromos ellenállás 
o Ohm törvénye 
o Mágnesese mező, elektromágnes, mágneses erővonalak 

 

III. Hőtani folyamatok 

o Hőmennyiség, hőmérséklet, Kelvin-skála 
o A szilárd testek hőtágulása 
o A gázok állapotjelzői 
o A gáz állapotváltozásai (izoterm, izochor, izobár, adiabatikus) 
o Az ideális gáz állapotegyenlete 

 

IV. Termodinamika 

o Kinetikus gázelmélet (az ideális gáz nyomásának és hőmérsékletének értelmezése) 
o A belső energia, az I. főtétel, a térfogati munka, elsőfajú örökmozgó, II. főtétel 
o Körfolyamat, termikus hatásfok, Carnot-körfolyamat, III. főtétel 
o Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás  
o A hő terjedése (hősugárzás, hővezetés, hőáramlás) 

A javítóvizsgán kérem bemutatni a vizsgára való felkészülést tartalmazó füzetet! 

 

 

Esztergom, 2021. június 15.                         Forgács Péter 

                                                                           fizika oktató 



11. osztály fizika javítóvizsgára felkészülési segédlet 

 

Az alábbi hivatkozások, oldal és feladatszámok a Drégen-Eblinger-Simon: Fizika 11 (OFI 

tankönyvcsalád) tankönyvből vannak kijelölve. 

 

Rezgések és hullámok 

Elmélet: --harmonikus rezgőmozgás leírása (amplitúdó, rezgésidő, rezgésszán vagy frekvencia, 

kitérés, sebesség gyorsulás időfüggése, rezgésidő, rugalmas energia) 

-hullámmozgás , hullámjelenségek (visszaverődés, törés, elhajlás, interferencia, polarizáció) 

 

Elektromágneses jelenségek 

Ebből a témakörből csak a 13-15 fejezeteket kérem! 

 

Optika (16-22. fejezet) 

A mechanikai hullámoknál megismert jelenségeken túl az optikai eszközök (síktükör, gömbtükrök, 

lencsék) képalkotását ismerni kell! 

 

Atomfizika 

Elegendő csak a 23-29. fejezetek ismerete! 

 

Magfizika 

Csak a 31.,32, 34. fejezetet kérem! 

 

Az elméleti ismereteken kívül a javítóvizsgán számolási feladatokra is számítani kell. A vizsgán az 

egyes fejezetekben szereplő Kidolgozott feladatokból válogatunk ki megoldandó feladatokat. 

 

Jó felkészülést! 

 

Esztergom,2021.június 15.                                                          Erős Márton  

                                                                                                          fizika oktató 

 

 



Javítóvizsga témakörök 2021 Informatika, 10B 

 

A javítóvizsgán egy adatbázis-kezelés feladatot kell megoldani XAMPP környezetben (SQL nyelven), 

mely az alábbi részfeladatokat tartalmazza (nem feltétlenül mindegyiket): 

1. Adatbázis létrehozása 

2. Táblák létrehozása, módosítása 

3. Adatbázis feltöltése 

4. Rekord beszúrása, módosítása 

5. Lekérdezések készítése: 

a. egytáblás lekérdezések 

b. többtáblás lekérdezések (táblák összekapcsolása) 

c. összetett feltételek (AND, OR, …) 

d. függvények (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, dátum-függvények, …) 

e. számított mezők 

f. beágyazott lekérdezés 

g. csoportosítás, rendezés 

Felkészüléshez javaslom az oktatas.hu-n fellelhető korábbi érettségi feladatok megoldását! 

(oktatas.hu  Köznevelés  Érettségi  Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók 

 informatika(i) ismeretek (2017-től)) 

További segédletek: 

- órai dokumentum (google drive) 

- oktatóvideók (youtube) 

Esztergom, 2021. 06. 17. Farkas Norbert 

 

 

 

 

 

 



Javítóvizsga témakörök 2021 Hálózatok I. gyakorlat, 11AB 

 

A javítóvizsgán egy komplex feladatot kell elkészíteni a Packet Tracer-ben, mely az alábbi 

részfeladatokat tartalmazza (nem feltétlenül mindegyiket): 

1. Topológia kialakítása 

2. IP-cím meghatározása (pl. hálózatcím alapján) 

3. IP-címzés (állomás, switch, router) 

4. Alapbeállítások (switch, router): név, jelszavak, banner, … 

5. Távoli elérés konfigurálása: Telnet, SSH 

6. VLAN-ok, Trunk konfigurálása 

7. Portbiztonság beállítása (portvédelem) 

8. Forgalomirányítás alapértelmezett statikus útvonal segítségével 

9. Forgalomirányítás VLAN-ok között (hagyományos, router-on-a-stick) 

10. SOHO router beállítása 

11. Show parancsok használata (interfész beállítások, irányítótábla, …) 

Felkészüléshez javaslom a tanév dolgozatainak megoldását (lásd Classroom, órai dokumentum)! 

További segédletek: 

- órai dokumentum (google drive) 

- netacad.com (RS1 - végig, RS2 -  5. fejezetig) 

Esztergom, 2021. 06. 17. Farkas Norbert 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pótvizsga témakörök 11A, Beágyazott rendszerek programozása tantárgyból. 

 

1. Arduino programozása, segítségképp: 

 https://infodobos.cew.hu/doc/tavir_arduino_notebook.pdf 

2. Elméleti alapok: egyenáram és váltakozó áram. Ellenállás, Kondenzátor és Tekercs, 

alapképletek, Ohm törvény, Kirchoff-törvények. 

3. Feszültség, Áram, Teljesítmény viszonyok egyenáramú áramkörökben. A vált. áram 

előállítása, effektív értéke. Szinuszfüggvény ábrázolása,szerkesztés egységkörből. 

4. Elméleti alapok: félvezetők, felépítése, működése, szilícium egykristály és előállítása, p és n 

típusú szennyezés, félvezető dióda működése, kiürített réteg, lyuk és elektronvezetés,   

5. Elméleti alapok, villamos gépek. Egyenáramú motor és generátor (kefés, kommutátoros), 

szinkron és aszinkron váltóáramú motorok, BLDC motorok, léptetőmotorok, szervómotorok 

felépítése, vezérlése. (PWM!) 

6. Léptetőmotor vezérlése, gyak. feladat.  

7. Szervómotor vezérlése, gyak. feladat. 

8. H-hidas PWM vezérlés, gyak. feladat. 

9. Léptetőregiszter alkalmazása, léptetőregiszteres futófény vagy 7 szegmenses kijelző 

meghajtása arduinóval, gyak. feladat. 

10. Szenzorok működése felépítése, használata: 

ultrahangos távmérő szenzor, fotoellenállás ptk, ntk, fotodióda, hőmérő szenzor és 

használata. 

11. A szenzoros témához tartozó gyak. feladatok. 

 

 

Terveim szerint néhány elméleti kérdés fog következni elektronikai alapokból, félvezetőkről, 

szenzorokról, és villamos gépekről, majd 2 gyakorlati példa a fentiek közül, amit a Tinkercad 

nevű szimulációs környezetben kell végrehajtani a diáknak.  

 

 

 

Esztergom,2021.június 15.                                           Juhász Norbert  

                                                                                                oktató 

 

 

 

 

 

 

 

 



Javítóvizsga tematika 

Foglalkoztatás II. témakörök 

 

Foglalkoztatási formák, munkavégzésre irányuló jogviszonyok 

Speciális jogviszonyok, atipikus munkavégzési formák az új Munka Törvénykönyve szerint 

Felek a munkajogviszonyban 

Munkavállaló jogai és kötelezettségei 

Munkaviszony létrejötte; a munkaszerződés jellemzői, tartalmi elemei 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó 

dokumentumok 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései 

Álláskeresési módszerek 

Önéletrajz; fajtái, formai és tartalmi kritériumai 

Motivációs levél; formai és tartalmi jellemzői 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei 

Álláskeresési ellátások, álláskeresők részére nyújtott támogatások 

Munkaügyi szervezetek, feladataik 

 

 

 

 

 

Kelt: Esztergom, 2021.06.03.                                                 Mohai Zsuzsanna 

         szaktanár 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatás_II_példák vizsga kérdésre: 



Javítóvizsga tematika 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Esztergom, 2021.06.03.                                                 Mohai Zsuzsanna 

         szaktanár 

 

 

 



JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 

FOGLALKOZTATÁS I. (ANGOL) 

 

Témakörök: 

1 Introduction (family, hobbies, interests, ambitions) 

2 Friendship 

3 Work 

4 Writing CV 

5 Environment 

6 Travelling 

A felkészülés anyaga: a Classroom tanórai anyagai 

A vizsga írásbeli formában zajlik (60 perces teszt), a témakörökből összeállított feladatsor 

megoldása lesz a feladat. (Íráskészség pl. álláshirdetésre jelentkezés - rövid levél írása; 

Reading – a témákhoz kapcsolódó szövegértési feladat megoldása) 

 

 

 

Kelt: Esztergom, 2021.06.03.                                   Tamáshidy Viktória 

                                                                                          szaktanár 

Foglalkoztatás_II_példák vizsga kérdésre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Javítóvizsga tematika 

5/13 EV Foglalkoztatás II.tantárgy 

 

Munkatörvénykönyv 

Munkajog alapfogalmai 

- Munkaviszony keletkezése (munkavállaló, munkáltató fogalma) 

- Munkavégzés szabályai 

- Munkaszerződés tartalma 

- Munkaviszony időtartama ((határozott, határozatlan munkaviszony) 

- Munkaviszony megszűntetése, felmondási tilalmak: (munkaviszony 

megszűnése közös megegyezéssel, rendes és rendkívüli felmondás, azonnali 

hatállyal)  

- Tanulmányi szerződés tartalma 

Munkaviszony létesítés ismeretei: 

- Munkavállaló közterhei (személyi jövedelemadó és annak számítási módja, 

egyéni járulékok, ÁFA) 

- Munkáltató közterhei, (társasági adó, ÁFA) béren kívüli juttatások 

- Jövedelem és fogyasztáshoz kapcsolódó adók (vagyonhoz kapcsolódó adók) 

- Egyéni vállalkozás, társas vagy jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli 

vállalkozási formák. 

Álláskeresés: 

- Munkaerőpiac ismerete, reális célkitűzés a végzettséget figyelembe véve, 

térbeli és szakmai mobilitás 

- Európai önéletrajz felépítése 

- Motívációs levél külalakja 

- Álláinterjúra való felkészülés, interjú kérdések, megjelenés 

- Újsághirdetés, internetes álláskeresési oldalak, közösségi portálok 

 

 

 

Kelt: Esztergom, 2021.06.03.                                                 Jakab Erika 

         szaktanár 

 

 

 



Hálózatbiztonság elmélet és gyakorlat 

Javítóvizsga témakörök 

 

Hálózatbiztonság gyakorlat – Javító vizsga témakörök: 

 Router-hozzáférés korlátozása: 

 SYSLOG gyakorlat 

 AAA hitelesítés: 

 Kiterjesztett ACL-ek 

 Behatolás érzékelő rendszer konfigurálása: 

 2. rétegű biztonság (VLAN is) 

 VPN konfigurálása 

 ASA tűzfal konfigurálása 

 Hálózati támadások 

 Nyilvános kulcsú kódolás 

Hálózatbiztonság elmélet– Javító vizsga témakörök: 

1. Hálózat biztonság fejlődése, eszközei, főbb területei, hálózatbiztonsági 

szervezetek, hálózatbiztonsági házirendek. 

2. Vírusok, férgek és trójai programok és a veszélyek elhárítása. 

3. Hálózati támadások kategóriái, védekezés lehetőségei. 

4. Hálózat biztonság eszközei, biztonság konfigurálása forgalomirányítókon 

5. Eszközök monitorozása és menedzselése 

6. Biztonságmenedzsment, naplózás (SNMP, syslog)Eszközök monitorozása 

és menedzselése 

7. Hitelesítés, engedélyezés és könyvelés (AAA) alapfogalma, konfigurálás, 

hibakeresés 

8. Hozzáférés-vezérlési listák (ACL 

9. Tűzfal technológiák, tűzfal típusok 

10. Behatolás detektálása és megelőzése (IDS IPS) 

11. LAN biztonság, biztonsági rések és védelmi módszerek (2. réteg) 

12. Titkosítási módszerek, szabványok 

 

Esztergom, 2021.06.21.       Dobrai Tibor 


