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Javítóvizsga  témakörök : 

Matematika-9.CE 

 

 

 Javító vizsga témakörök 9. évfolyam: 

 Számolási feladatok (törtek, tizedestörtek, egész számok, hatványozás) 

 

 Oszthatósági szabályok, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

 

 Algebrai kifejezések (nevezetes azonosságok, szorzattá alakítás módszerei) 

 

 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek (elsőfokú, abszolútérték) 

 

 Síkgeometria (Pitagorasz tétel alkalmazása sokszögek esetén, kerület- és 

területszámítási feladatok) 

 

 Statisztika (mintafeladatok lent)---átlag, módusz, medián, szórás kiszámítása. 

Oszlop és kördiagram készítés 

 

 Függvények (lineáris, abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, lineáris 

törtfüggvények ábrázolása, jellemzése) 

 

Esztergom,2022.06.15.                                                Gergely Irén matematika tanár 
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Programozási alapok –  9.A osztály 

 

 

A vizsgán az alábbi ismeretekre lehet szükség (nem feltétlenül mindegyikre): 

 Algoritmusleíró eszközök: folyamatábra 

 Igazságtáblák (logikai műveletek) 

 Változók használata 

 Típuskonverziók 

 Elágazások (egyágú, kétágú, többágú) 

 Ciklusok: feltételes ciklus (while), bejárós ciklus (for) 

 Lista létrehozása, feltöltése 

 Programozási tételek: összegzés 

 Programozási tételek: szélsőérték keresés (maximum, minimum keresése) 

 Programozási tételek: eldöntés, keresés 

 Programozási tételek - kiválogatás 

 Eljárások, függvények 

A vizsga formája: fenti elemeket tartalmazó program(ok) készítése Python 

környezetben 

Segédlet, mintafeladatok: órai dokumentum (google-drive) 

 

 

 

 

Esztergom,2022.06.15.                              Farkas Norbert      informatika tanár                              
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Német nyelv 11.EV 

2022. augusztus 

 

 

 

1.) Írásbeli: 

Feladatlap a KON-TAKT 1 tankönyv  és munkafüzet 1-4. lecke nyelvtani 

anyaga és gyakorlatai alapján 

 

2.) Szóbeli: 

 köszönések, búcsúzások, jelentés, időjárás-jelentés, számok 

 bemutatkozás (név, származási hely, lakhely, cím, életkor, iskola, 

osztályfőnök, of. szakja, tanult nyelvek) 

 a hét napjai, hónapok 

 hogylét iránti érdeklődés 

 ” német és magyar nemzeti tizenegy ”- foglalkozások 

 Die Claudia- Talkshaw (országnevek, foglalkozások) 

 Der Deutschkurs – tanórai tevékenységek, milyennek találod a német 

nyelvet? 

 égtájak, Németország  (az ország bemutatása, terület, népesség, 

tartományok, stb.) 

 Magyarország határai 

 szabadidős tevékenységek 

 Daniel in Afrika 

 tájékozódás a térképen, útbaigazítás, egy település legfontosabb 

középületei 

 németországi nevezetességek ( TK.33-34.old.) 

 

 

Esztergom,2022.06.15.                Bogáthy Beáta német tanár               
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Magyar nyelv és irodalom 12.A 

Irodalom 

1. F.Kafka munkássága (Az átváltozás) 

2. T.Mann munkássága (Mario és a varázsló) 

3. Hemingway: Az öreg halász és a tenger 

4. Szabó Lőrinc lírája  / Az Egy álmai, Semmiért egészen, Tücsökzene (részletek) 

5. Illyés Gyula munkássága (Egy mondat a zsarnokságról, Puszták népe) 

6. Németh László egy regénye (Iszony) 

7. Radnóti Miklós lírája  (Tétova óda, Első ecloga, Hetedik ecloga, A 

larecherche...,Erőltetett menet, Raz - glednicák) 

8. József Attila lírája  (Tiszta szívvel;Klárisok,Holt vidék; Külvárosi éj; Téli éjszaka 

,Óda;Reménytelenül,A Dunánál,Ars poetica,Flóra-versek,Tudod, hogy 

nincsbocsánat;Bukj föl az árból,Nagyon fáj,Karóval jöttél; Talán eltűnök hirtelen...) 

9. Weöres Sándor  lírája (Fű, fa füst,Az éjszaka csodái ,A tündér,Rongyszőnyeg-

ciklus) 

10. Örkény István művei (Egypercesek, Tóték) 

11. Mészöly Miklós munkássága (Jelentés öt egérről) 

12. Nemes Nagy Ágnes (Fák, Között) 

13. Nagy László (Menyegző,Ki viszi át a szerelmet, József Attila) 

14. Juhász Ferenc  (Babonák napja csütörtök) 

15. Pilinszky János (Harbach 1944, Harmadnapon, Apokrif,Négysoros) 

16. Kertész Imre: Sorstalanság 
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Nyelvtan 

1. A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek  

2. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, nyelvi kölcsönhatások 

3. A magyar nyelv főbb történeti korszakainak és legfontosabb jellemzőinek 

megismerése /  Néhány alapvető grammatikai, hangtani változás 

4. A legfontosabb nyelvemlékeink (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, 

Ómagyar Mária-siralom) főbb jellemzőinek megismerése 

5. Kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek. 

6. A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti hátterének, hatásának 

megismerése 

7. A nyelvváltozatok vízszintes és függőleges tagolódásának megismerése 

8. A nyelvek használatát szabályozó törvények szerepe, célja, a nyelvi jogok 

jelentősége, a nyelvpolitika 

9. A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi norma 

10. Nyelvünk helyzete a határon túl / Tájékozódás a határon túli magyar 

nyelvhasználat főbb adatairól, tendenciáiról 

11. Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata 

12. Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia, nyelvi diszkrimináció  

 

 

Esztergom,2022.06.15.                              Fekete Anita magyar nyelv és irodalom 

tanár 
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Idegen nyelv-Angol 5/13I 

 

Írásbelire: 

A tanév során átvett tananyag, ami magába foglalta az olvasott szövegértést, 

nyelvhelyességet, hallott szövegértést és íráskészséget. 

Plusz az Oktatási Hivatal oldalán át kell nézni a korábbi évek érettségi 

feladatait. 

 

Szóbelire: 

A középszintű szóbeli angol érettségi témakörei. 
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Esztergom,2022.06.15.                              Hatvani Szilvia angol nyelv tanár 
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Hálózatok II. (5/13I) – 2022 

RS1 - CCNA Routing and Switching 

Bevezetés a hálózatok világába 

1. fejezet: A vállalatok hálózati infrastruktúrájának megismerése 

2. fejezet: Hálózati operációs rendszerek konfigurálása 

3. fejezet: Hálózati protokollok és kommunikáció 

4. fejezet: Kapcsolódás a hálózathoz 

5. fejezet: Ethernet 

6. fejezet: Hálózati réteg 

7. fejezet: Szállítási réteg 

8. fejezet: IP-címzés 

9. fejezet: IP alhálózatok kialakítása 

10. fejezet: Alkalmazási réteg 

11. fejezet: Egy hálózat 

RS2 - CCNA Routing and Switching 

Forgalomirányítási és kapcsolási alapok 

1. fejezet: Bevezetés a kapcsolt hálózatokba 

2. fejezet: Kapcsolás alapja és beállítása 

3. fejezet: VLAN-ok 

4. fejezet: A forgalomirányítás alapjai 

5. fejezet: VLAN-ok közötti forgalomirányítás 

6. fejezet: Statikus forgalomirányítás 

7. fejezet: Dinamikus forgalomirányítás 

8. fejezet: Egyterületű OSPF 

9. fejezet: Hozzáférési listák 

10. fejezet: DHCP 

11. fejezet: IPv4 hálózati címfordítás (NAT) 

RS3 - CCNA Routing and Switching 

Scaling Networks 

(Hálózatok méretezése) 

1. fejezet: Bevezetés a Hálózatok méretezésébe 

2. fejezet: LAN redundancia 

3. fejezet: Portok összefogása (Link Aggregation) 

4. fejezet: Vezeték nélküli hálózatok 

5. fejezet: Egyterületű OSPF protokoll konfigurálása és ellenőrzése 

6. fejezet: Többterületű OSPF 

7. fejezet: EIGRP 

8. fejezet: EIGRP haladó szintű konfiguráció és hibaelhárítás 

RS4 - CCNA Routing and Switching 

Connecting Networks 

(Hálózatok összekapcsolása) 

1. fejezet: Hierarchikus hálózattervezés 

2. fejezet: Csatlakozás a WAN hálózathoz 

3. fejezet: Pont-pont összeköttetések 

4. fejezet: Frame Relay 

5. fejezet: IPv4 hálózati címfordítás (NAT) 

6. fejezet: Szélessávú megoldások 

7. fejezet: A telephelyek közötti kapcsolat védelme 

8. fejezet: A hálózatok monitorozása 

9. fejezet: Hálózati hibaelhárítás 
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A tananyag elérhetősége: netacad.com, RS1 - RS4- 

- A vizsga jellege: kb. 30-40 feleletválasztós kérdés fenti témakörökből 

 

 

 

Esztergom,2022.06.15.                              Farkas Norbert Informatika tanár 
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IT hálózatbiztonság  gyakorlat 5/13I 

Javító vizsga témakörök 2021/2022 

 

Javasolt felkészülési mód: 

 

 Tanév során kiadott PACKET TRACER gyakorlatok elvégzése 

 

Tantárgy google classroom kurzusának neve a bottyan.eu domain-ben: 

 

 13I IT hálózatbiztonság 2021/2022 
 

 

Tananyag  

Hálózati támadási eljárások elemzése 

Hálózati védelmi struktúrák kialakítása 

Vírusirtó programok telepítése 

Vírusirtó programok telepítése és konfigurálása  

Biztonsági mentések készítése 

Biztonsági mentések helyreállítás  

Hálózati eszközök biztonságának növelése 

Hálózati eszközök biztonságos távelérése 

Hálózati eszközök monitorozása 

Hálózati eszközök menedzselése 
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Összefoglalás számonkérés 

Hálózatbiztonság konfigurálása forgalomirányítókon 

ACL szűrések kialakítása 

AAA védelem beállítása 

Hardveres valamint szoftveres tűzfalak konfigurálása, tűzfalfelügyelet 

VPN kapcsolatok konfigurálása 

Site-to-site IPSec VPN konfigurálása 

Remote Access VPN konfigurálása 

VPN felügyelet 

VLAN-ok biztonsági beállításainak konfigurálása 

IPS konfigurálása 

IPS felügyelete 

Vezeték nélküli hálózatok biztonsági beállításai 

VoIP biztonsági beállításai 

Biztonságos hálózati szolgáltatások beállítása 

Biztonság tesztelése, hibakeresés, javítás 

 

 

 

Esztergom,2022.06.15.                              Dobrai Tibor Informatika tanár 


