
Történelem tematika 11. I. osztály 

 

 
I. félév 

 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora, A Kiegyezéshez vezető út 

Az olasz és a német egység megvalósulása 

Az ipari forradalom újabb hulláma 

Az USA felemelkedése; gyarmatosítás újabb hulláma 

Szövetségi rendszerek kialakulása 

Magyarország 1849 és 1867 között 

II. negyedév 

A dualizmus kora, Az első világháború és következményei 

A dualizmus Magyarországon 

Az első világháború 

Forradalom Oroszországban 

A világháborút lezáró békék 

Magyarország az első világháborúban, a háború következményei az országban 

 

II. félév 

 

Európa és a világ a két világháború között, Magyarország a két világháború között 

Tekintélyuralmi rendszerek Európában 

A Szovjetunió 

USA és a világgazdasági válság 

A bethleni konszolidáció időszaka 

Magyarország a ’30-as években 

IV. negyedév 

A második világháború 

A náci birodalom előretörése 

A szövetségesek felülkerekedése és győzelme 

A háború borzalmai 

Magyarország a második világháborúban 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szakmai angol 

 

negyedév Témakör  

   

1 

Talking about network 

capabilities  

1 Fault diagnosis  

1 Understanding faults  

1 Software repair  

1 Filling in service reports  

   

2 Hardware repair  

2 

Using toolkits and making 

repairs  

2 Customer service  

   

3 

Solving customer service 

problems  

3 Describing security solutions  

3 Workstation health and safety  

3 

Indentifying a safe working 

environment  

   

4 

Explaining network and system 

security  

4 Reporting incidents  

4 IT acronyms  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve: Programozás gyakorlat 

Évfolyam: 11.   Képzés: szakgimnázium 

 

1. negyedév: 

Bevezetés, ismétlés: 

A C# nyelv 1. Ismétlés: adattípusok, változók, kifejezések 

A C# nyelv 2. Ismétlés: szelekciók, Switch 

A C# nyelv 3. Ismétlés: ciklusok, egymásba ágyazás 

Metódusok: Paraméterátadás különböző fajtái, túlterhelés 

Tömbök feldolgozása: Tömbök és ciklusok kapcsolata. 

Debug-olási módszerek: Töréspont, lépésenkénti futtatás, változók tartalmának a 

figyelése 

Állomány-kezelés 

Állományok Típusos, szöveges, bináris állományok jellemzői 

Karakteres állományok kezelése Létrehozás, törlés, I/O műveletek, megnyitás, lezárás. 

Típusos állományok kezelése Megnyitás. Műveletek: pozícionálás, olvasás, írás, törlés, 

beszúrás, hozzáfűzés. 

Műveletetek állományokkal Létrehozás, feltöltés, listázás, aktualizálás, indexelés, rendezés. 

Feldolgozási formák Szekvenciális és direkt feldolgozás 

Objektumorientált programozás: 

Objektum, osztály, példány Objektumorientált paradigma, az objektum fogalma, jellemzői, 

UML, gyakorlati példa 

Osztály ábrázolása UML-lel UML, Gyakorlati példa 

Adattagok, metódustag, üzenetek, példányosítás UML, adattagok feladata, fajtái, 

metódusok feladata, üzenetek, konstruktor, destruktor 

C# osztályok 1. Osztály létrehozása 

C# osztályok 2. Adattagok, metódusok, konstruktor 

Öröklődés a C#-ban Egyszeres, többszörös öröklődés, ősosztály, utódosztály. 

Származtatás, extends, Object 

Mintafeladat Síkidomok, állatok 

Utód osztály adatai és küldhető üzenetek 



2. negyedév: 

Objektumorientált programozás: 

Konstruktorok, this és super referenciák Adatok, üzenetek, helyfoglalás, hivatkozás 

adatokra, adatok takarása 

Konstruktorok hívása 

A polimorfizmus fogalma, 

Absztrakt osztály Polimorfizmus, 

Absztrakt osztály felhasználása, implementálása 

Az interfész fogalma 

Interfész implementálása, öröklése Interfész fogalma, feladata 

(többszörös öröklés), 

implements 

Példa 

Kivétel, kivétel továbbadása 

Kivétel elkapása, lekezelése exception, kivétel osztályok, throw 

try {…}  

catch (…) {…}  

…  

finally {...} 

C# csomagolás: Csomagolás, könyvtárstruktúra 

Csomag megadása és importálás Csomag megadása és importálás 

Grafika programozása 

Grafikus felhasználói felület, rajzoló eszköztár A komponensek feladata 

Alapvető komponensek A komponensek ismertetése 

Mintaprogram Mintaprogram 

Alap osztályok, 

Pont, méret, téglalap, koordinátarendszer Feladat - Keret a képernyő közepén, ikonnal 

3. negyedév: 

Windows-os Formok 

Windows-os Formok létrehozása Feladat - Két keret 



Konténer komponensek 

Panel Konténerek feladatai, létrehozásuk 

Feladat - Személy bevitel 

Eseményvezérelt programozás Alacsony és magas szintű események 

Eseményforrás, eseményfigyelés Feladat - Nyomásszámláló 

Komponensek label, checkBox 

Feladat - CheckBoxTest 

Menürendszer MenuBar, Menu, MenuItem 

Dialógusablak Dialog, kész dialógusok 

ColorChooser 

Rajzolás, animáció Egéresemények 

Feladat - Pontozó 

4. negyedév: 

A WEB-programozás alapjai 

Web alapok (ismétlés) www szolgáltatás, kliens-szerver modell 

Statikus és dinamikus weboldalak, weblapfejlesztés eszközei 

A HTML története 

A webhelyszervezés alapjai XHTML, HTML5, szabványkövetés, validálás, akadálymentes 

weboldalak 

Könyvtárszerkezet felépítése, névadási szabályok, relatív- és abszolút elérési út 

Weblapszerkesztő felülete 

A HTML leírónyelv 

DTD - DOCTYPE deklaráció A HTML dokumentum-szerkezete, TAG - jelölő - elem 

felépítése, tulajdonságok, értékek 

Weblapszerkesztő használata 

XHTML és HTML5 DOCTYPE deklarációja, karakterkódolás 

Szöveg, sortörés, címsorok 

Bekezdés, vízszintes vonal, megjegyzés Lorem Ipsum szöveg, 

Formázatlan, tagolatlan szöveg, 

<br>, <hX>..</hX> 



címsorok használata 

<p>..</p>, <hr>, <!-- .. --> 

Lista 1. felsorolás <ul> ..<li>..</li>..</ul> 

számozás <ol> ..<li>..</li>..</ol> 

Lista 2. Egymásba ágyazott lista, 

Meghatározás lista 

 <dl> ..<dt>..</dt><dd>..</dd>..</dl> 

Beágyazott böngészőtartalom <iframe>..</iframe> 

Szövegjelölők (ismétlés) Idézetek: <blockquote>..</blockquote>,  

<q>..</q>, <cite>..</cite> 

Kiemelések: <em>..</em> 

<strong>..</strong>, <mark>..</mark> 

<b>..</b>, <i>..</i>, <u>..</u> 

Kisbetűs szövegblokk: <small>--</small> 

alsó- felső index: <sub>, <sup> 

Címek: <address>..</address> 

előformázott szöveg: <pre>..</pre> 

Képek, ábrák, hivatkozások (ismétlés) <img> 

<figure>..<figurecaption>.. 

</figurecaption>..</figure> 

<a>..</a> 

fájlokra, külső weboldalakra, levélre 

Táblázatok (ismétlés) <table>, <tr>, <td> 

<caption>, 

summary jellemző, 

<th> 

sorok, oszlopok össefogása 

Weboldal szakaszai <div>..</div> elemek szerepe 

Oldalelrendezési elvek 



Layout HTML5-ben Gyakorló feladatok 

<header>, hgroup>, <nav>, <section>, 

<aside>, <footer> 

Médiaelemek a HTML5-ben <canvas>..</canvas>, 

<svg>..<svg> 

<video>..</video>, 

<audio>..</audio> 

Űrlapok Alapfogalmak 

beviteli mező, választó lista, szövegmező, elküldés, törlés 

rádiógomb, gomb, stb. 

A CSS fogalma (ismétlés) 

Kijelölők, tulajdonságok, értékek 

Stíluslap kötése HTML dokumentumhoz 

CSS rangsor 

CSS kijelölők, dokumentumfa Alapok: 

Kijelölők, tulajdonságok, értékek 

Szövegközi, beágyazott, külső stíluslapok. 

CSS rangsor 

CSS kijelölők, dokumentumfa 

Képek, színek, háttér 

Font, színek, háttér 

Szöveg Képek, színek, háttér 

Font tulajdonságok, színek megadása, háttérszín 

Szöveg formázások (text) 

Dobozmodell, 

Linkek Dobozmodell, oldalkialakítások, 

Linkek 

Listák 

Táblázatok 



Méretezés, pozícionálás Listák: felsorolás, számozás formázása 

Táblázatok formázása: 

Méretezés, pozícionálás 

CSS álosztályok, 

CSS reset CSS álosztályok és álelemek, 

CSS reset 

Oldalfelépítés kialakítása Oldalfelépítés kialakítása 

Layout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve: Programozás 

Évfolyam: 11.   Képzés: szakgimnázium 

 

1. negyedév: 

Ismétlés: 

● változók, paraméterek, típusok 

● vezérlési szerkezetek: szekvencia, elágazás, ciklus 

Egyszerű algoritmusok: összegzés, megszámlálás tétele 

Keresések: szekvenciális keresések (rendezetlen, rendezett sorozat) 

Bináris keresés tétele algoritmus, felhasználás 

Rendezések, rendezettség fogalma, felhasználása 

Minimum kiválasztásos rendezés algoritmus, felhasználás 

Maximum kiválasztásos rendezés Relációs feltétel meghatározása; 

Buborék rendezés algoritmus, felhasználás 

Beszúrásos rendezés, 

Rendezések összehasonlítása algoritmus, legrosszabb eset, átlagos eset, helyfoglalás 

2. negyedév: 

Rekurzió Rekurzív specifikáció; 

Első N elem összege; 

Rekurzív alprogramok, közvetlen, közvetett rekurzió 

Rekurzív függvények Rekurzív alprogram előállítása; 

Példa (Fibonacci, faktoriális), 

Első N természetes szám összege 

QuickSort Gyorsrendezés elve,  algoritmusa; 

Példa áttekintése (animáció) 

n! számításának C# kódja 

Metszetképzés tétele Halmazok metszete, metszetképzés elve, algoritmus, általánosítás 

több halmazra, felhasználás 

Unióképzés tétele matematikai halmazok uniója, unióképzés tétele, algoritmus, 

felhasználás 



Különbségképzés tétele A matematikai különbség fogalmának áttekintése; a különbség 

tételének megismerése; a különbségképzés algoritmusának megismerése. 

3. negyedév: 

Mutatók, dinamikus tárkezelés 

● Mutatók tárolása 

● Mutatók műveletei 

● Mutatók fajtái, helyfoglalás és felszabadítás 

Dinamikus és statikus változók 

Lista adatszerkezet 

● Listák alapfogalmai 

● Statikus lista 

● Dinamikus lista 

● Beillesztés, törlés 

● Listák bejárása, keresések 

● Ciklikusan láncolt lista 

● Kétirányú láncolt lista 

● Listaműveletek: bejárás, keresés 

● Listaműveletek: beszúrás, törlés 

● Lista megvalósítása C# nyelven 1. 

● Lista megvalósítása C# nyelven 2. 

4. negyedév: 

Sor adatszerkezet 

● Sor megvalósítása 

● Sorműveletek: inicializálás, sorba, sorból 

● Dupla végű és prioritásos sorok 

Verem adatszerkezet 

● Verem megvalósítása 

● Verem műveletek 

Hierarchikus adatszerkezet 

● Fa 

Programtervezés 

● Algoritmustervezés eszközei 

● Szoftver, program életciklusa 

● UML 1 

● UML 2 

Osztályok kapcsolata 



● Állapotdiagram 

● Szekvenciadiagram 

● Használati esetek diagramja 

Adatmodell 

Logikai és fizikai rendszerterv 

● Felület, prototípus 

● Kódolás, alkalmazáslogika 

● Dokumentációk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika 

 11. évfolyam (szakgimnázium) 

I. félév  

1.negyedév 

A hatványozás kiterjesztése 

1. Az n-edik gyök fogalma, gyökfüggvények 

2. A gyökvonás azonosságai 

Az exponenciális függvények és egyenletek 

3. Exponenciális függvények 

4. Exponenciális folyamatok a természetben 

5. Exponenciális egyenletek 

2.negyedév 

A logaritmus  

6. A logaritmus fogalma 

7. A logaritmus függvények 

8. A logaritmus azonosságai 

9. Logaritmikus egyenletek 

Összefüggések a háromszög oldalai és szögei között: 

10. Sinus-tétel 

11. Cosinus-tétel 

Trigonometrikus összefüggések: 

12. Addíciós tételek 

13. Trigonometrikus egyenletek 

  

II.félév  

3.negyedév 

Koordináta-geometria: 

1. Vektorok, vektorműveletek és tulajdonságai 

2. Vektor koordinátái, műveletek helyvektorok koordinátáival 

3. Vektor hossza, szakasz hossza, felező-, ill. harmadoló-pontja 

4. A háromszög súlypontja 

5. Az egyenes helyzetét jellemző adatok 

6. Két egyenes párhuzamosságának és merőlegességének feltétele 

7. Az egyenes egyenletei 

8. Két egyenes metszéspontja 

9. A kör egyenlete 

10. A kör és a másodfokú két-ismeretlenes egyenlete 

11. A kör és egyenes, kör és kör kölcsönös helyzete 

12. A kör és érintője 

4.negyedév 

Kombinatorika ,gráfelmélet: 



13. Vegyes kombinatorikai feladatok 

14. Binomiális együtthatók 

15. Gráfelméleti alapfogalmak 

16. Alkalmazásuk 

Valószínűségszámítás: 

17. Egyszerű valószínűségi problémák 

18. Binomiális eloszlás 

19. Eseményekkel végzett műveletek egyszerű feladatokban 

Statisztika:  

20. Statisztikai mintavétel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Irodalom: - 11.évfolyam-11.I,11.G 
 

 

I. NEGYEDÉV 

Kölcsey Ferenc pályája 

                     Kölcsey Ferenc lírája 

                     Az értekező Kölcsey 

                    Vörösmarty Mihály pályája  

 

II. NEGYEDÉV 

          Petőfi Sándor pályája 

          Forradalmi költészete  

          Hitvesi költészete 

         Madách Imre életpályája 

          Madách:  Az ember tragédiája 

                 A Tragédia szerkezete 

 

III. NEGYEDÉV 

                   Csehov életpályája és novellái 

     Mikszáth Kálmán pályaképe, művei, korszakai 

     Mikszáth Kálmán novellisztikája (Az a fekete folt) 

 

IV. NEGYEDÉV 

 

2. Ady Endre életpályája, kötetei, kötetkompozíciós elvek 

3. Ars poeticái és lírai önszemlélete 

4. A Léda-versek 

5. Ady istenes versei 

 

 

 

 

 

 



Nyelvtan 

 

 

Retorika 

A jó szónok tulajdonságai 

A szövegszerkesztés menete  

A beszéd felépítése  

II. NEGYEDÉV 

Az érvelés fajtái, példákkal 

 

III. NEGYEDÉV 

A beszéd zenei eszközei 

Hogyan vitatkozunk?  

Anyanyelvünk változatai 

 

IV. NEGYEDÉV 

A nyelvjárások (2-3 nyelvjárás bemutatása) 

A határon túli magyarok nyelvhasználata 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika 

A nyelvújítók mozgalma  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tantárgy neve: Linux alapok gyakorlat 

Évfolyam: 11.I   Képzés: szakgimnázium 

 

1. negyedév: 

A disztribúciók kiválasztása, letöltése, a telepítés követelményei 

A telepítési lépések a fontosabb disztribúciók esetén 

Az operációs rendszer telepítése 

Alkalmazások telepítése, konfigurálás grafikus környezetben 

Alkalmazások megfeleltetése különböző operációs rendszerekben 

Alkalmazások telepítése, konfigurálás grafikus környezetben 

Asztali és panelalkalmazások 

Linux parancssori utasítások általános szintaxisa 

Súgók és manuálok használata 

 

2. negyedév: 

Alkalmazások telepítése, dpkg és rpm csomagok kezelése 

Alkalmazások telepítése, deb és tar.gz csomagok kezelése 

Felhasználók létrehozása, módosítása és törlése 

A felhasználói jelszavak módosítása 

Csoportok létrehozása, módosítása és törlése 

Fájlok és könyvtárak csoportjának, tulajdonosának beállítása 

Fájl jogosultságok, a jogosultságok megváltoztatása 

Fájlok és könyvtárak jogosultságainak beállítása 

Jogosultságok öröklődése 

Linux könyvtár hierarchia bejárása 

Fájl- és könyvtárkezelési feladatok 

Állományok archiválása és tömörítése 

Szimbolikus- és hard linkek, az alias fogalma 



Fájl és könyvtár keresési módszerek, helyettesítő karakterek 

Külső állományrendszerek csatolása 

Állomány- és könyvtárkezelő segédprogramok 

 

3. negyedév: 

Partíciókezelés CLI és GUI segédprogramokkal 

Partíciók csatolása 

Virtuális gépek létrehozása, konfigurálása 

Hálózati alapbeállítások, IPv4 és IPv6 címek konfigurációja 

Hálózati beállítások konfigurálása és ellenőrzése 

Szerverbeállítások 

Hálózati monitorozás, naplózás 

Tűzfal beállítások 

Hálózati szolgáltatások 

 

4. negyedév: 

Adatbázis szerver telepítés, konfigurálás 

Webszerver telepítés, konfigurálás 

Folyamatok menedzselése 

Naplófájlok ellenőrzése 

A rendszerindítás menedzselése 

Futási szintek 

A reguláris kifejezések használata, grep 

Abszolút- és relatív elérési útvonalak 

Eszközelérés, eszközfájlok 

Utasítások láncolása (pipeline), I/O átirányítás 

Egyszerű shell szkriptek készítése 

Shell szkriptek és elemeik (változók, elágazások, ciklusok) 

 



Tantárgy neve: Linux alapok 

Évfolyam: 11.I   Képzés: szakgimnázium 

1. negyedév 

A nyílt forráskódú licenc fogalma, a Linux története 

A kernelhez és a folyamatokhoz kapcsolódó fogalmak 

Disztribúciók, a telepítés hardveres és szoftveres követelményei 

CLI és GUI felületek, asztal- és ablakkezelők 

Alkalmazások telepítése, dpkg és rpm csomagok kezelése 

Linux utasítások általános szintaxisa 

Súgók és manuálok 

 

2. negyedév 

Hálózati alapbeállítások, IPv4 és IPv6 címek konfigurációja 

Linux könyvtár hierarchia 

Abszolút- és relatív elérési útvonalak 

Fájl- és könyvtárkezelő utasítások 

Alias fogalma 

Szimbolikus- és hard linkek 

Fájl és könyvtár keresési módszerek, helyettesítő karakterek 

Archiválás és tömörítés 

 

3. negyedév 

Felhasználók és csoportok létrehozása 

Rendszerfelhasználók 

A távoli hozzáférés lehetőségei 

A felhasználói tevékenységek naplózása 

Fájl jogosultságok, a jogosultságok megváltoztatása 

Felhasználói jogosultságok és biztonság 

 



4. negyedév 

Reguláris kifejezések 

Reguláris kifejezések használata 

Utasítások láncolása (pipeline), I/O átirányítás 

Shell szkriptek és elemeik (változók, elágazások, ciklusok) 

Háttérben futtatás 

Parancshelyettesítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.I informatika fakultáció 

I negyedév: 

Táblázatkezelés:  

TXT fájlokimportálása, mentés a táblázatkezelő saját formátumában. 

Matemetikai függvények, statisztikai függvények, HA() függvény DARAB2(), a 

DARABTELI() függvény, A SZORZATÖSSZEG() függvény használata. Diagram, ábra 

módosítása, szerkesztése cím és címkék bevitele, módosítása. Táblázat keretezése, színezése, 

betűszín, oszlop és sor mérete, élőfej, élőláb. Érettségi feladat megoldása. 

II. negyedév:  

Táblázatkezelés:  

Dátum függvények, kereső függvények, logikai függvények. Saját képletek kialakítása.  

Kép, objektum bevitele, hivatkozás, megjegyzés beállítása. 

Érettségi feladat megoldása. 

III. negyedév 

Adatbázis kezelés: 

Adatok importálása. Adatok bevitele, rendezése, szűrés. Egyszerű lekérdezések. 

Érettségi feladat megoldása. 

IV. negyedév 

Adatbázis kezelés: 

Űrlapok, interaktív adatkezelés. Jelentés készítése, nyomtatása. Többtáblás lekérdezések. 

Szűrés, keresés, rendezés, összesítés.  

Érettségi feladat megoldása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hálózatok I gyakorlat 11.I 

1.negyedév 

Ismétlés: IPv4 címzés, helyi hálózat tervezése, létrehozása 

IPv6 címzés, IPv6 címek használata a LAN-ban 

Kapcsolat ellenőrzése, tesztelése 

IPv4 alhálózatok számítása, hálózati címzés struktúrált tervezése és konfigurálása 

IPv4 alhálózatok számítása VLSM használatával, hálózati címzés struktúrált tervezése és 

konfigurálása, a hálózat tesztelése és hibaelhárítás 

IPv6 alhálózatok számítása, hálózati címzés struktúrált tervezése és konfigurálása 

IPv6 alhálózatok számítása, hálózati címzés struktúrált tervezése és konfigurálása, a hálózat 

tesztelése és hibaelhárítás 

2.negyedév 

Osi modell, alkalmazási, megjelenítési és viszony réteg feladatai, Egyenrangú (peer-to-peer) 

hálózatok 

Alkalmazási rétegbeli protokollok (HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, SMTP) 

IP címzési szolgáltatások biztosítása (DHCP, DNS); Fájlátviteli szolgáltatások (FTP), Az adatok átvitele 

Kis hálózat tervezése, eszközei, topológiája, esettanulmány készítése 

Hálózatbiztonság, sebezhetőségi pontok és támadás típusok; Hálózati támadások elhárítása 

Eszközök biztonságossá tétele; Hálózati teljesítmény ellenőrzése, hibaelhárítás és ügyfélszolgálat 

LAN tervezés, konvergens hálózat 

3.negyedév 

Kapcsolt hálózati környezet, Kerettovábbítás, kapcsolási módok 

Kapcsoló alapszíntű konfigurálása és portjainak konfigurálása 

Kapcsolók védelme - Felügyelet és megvalósítás, SSH, biztonsági támadási módok 

Kapcsoló portbiztonsága, működési elv, konfigurálás 

VLAN szegmentálás, VLAN-ok többkapcsolós környezetben 

VLAN-ok megvalósítása, VLAN trönk, DTP 

VLAN-ok és trönk hibakeresés, VLAN biztonság és tervezés 

4.negyedév 

Forgalomirányító kezdeti konfigurációja, közvetlenül csatlakozó hálózatok kapcsolatainak 

ellenőrzése 

Forgalomirányatási döntések, legjobb útvonal, terheléselosztás 

A forgalomirányító működése 1., irányítótábla elemzése 

A forgalomirányító működése 2., statikus és dinamikus útvonalak, VLAN-ok közötti hagyományos 

forgalomirányítás 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás konfigurálása, "router-on-a-stick" forgalomirányító 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás hibaelhárítás, IP-címzési és forgalomirányítási hibalehetőségek 

3. rétegbeli kapcsolás, működése, konfigurálása és hibaelhárítás 

 

 



 

Hálózatok I 11.I 

1.negyedév 

Ismétlés: IPv4 címzés 

IPv6 címzés, IPv6 címek típusai 

Kapcsolat ellenőrzése, tesztelése 

IPv4 hálózat alhálózatra bontása 1. 

IPv4 hálózat alhálózatra bontása 2. 

VLSM előnyei; Struktúrált tervezés 

IPv6 alhálózat kialakítása alhálózat azonosítóval 

IPv6 alhálózat kialakítása interfész azonosítón belül 

OSI modell, alkalmazási, megjelenítési és viszony réteg feladatai, Egyenrangú (peer-to-peer) 

hálózatok 

Alkalmazási rétegbeli protokollok (HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, SMTP) 

2.negyedév 

IP címzési szolgáltatások biztosítása (DHCP, DNS); Fájlátviteli szolgáltatások (FTP), Az adatok átvitele 

Kis hálózat tervezése, eszközei, topológiája, esettanulmány készítése 

Hálózatbiztonság, sebezhetőségi pontok és támadás típusok; Hálózati támadások elhárítása 

Eszközök biztonságossá tétele; Hálózati teljesítmény ellenőrzése, hibaelhárítás és ügyfélszolgálat 

Integrált forgalomirányító, vezeték nélküli beállítások, vezeték nélküli biztonság 

Integrált forgalomirányító konfigurálása 

LAN tervezés, konvergens hálózat 

Kapcsolt hálózati környezet, Kerettovábbítás, kapcsolási módok 

Kapcsoló alapszíntű konfigurálása és portjainak konfigurálása 

Kapcsolók védelme - Felügyelet és megvalósítás, SSH, biztonsági támadási módok 

Kapcsoló portbiztonsága, működési elve, konfigurálása 

3.negyedév 

VLAN szegmentálás, VLAN-ok többkapcsolós környezetben 

VLAN-ok megvalósítása, VLAN trönk, DTP 

VLAN-ok és trönk hibakeresés, VLAN biztonság és tervezés 

Forgalomirányító kezdeti konfigurációja, közvetlenül csatlakozó hálózatok kapcsolatainak 

ellenőrzése 

Forgalomirányatási döntések, legjobb útvonal, terheléselosztás 

A forgalomirányító működése 1., irányítótábla elemzése 

A forgalomirányító működése 2., statikus és dinamikus útvonalak, VLAN-ok közötti hagyományos 

forgalomirányítás 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás konfigurálása, "router-on-a-stick" forgalomirányító 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás hibaelhárítás, IP-címzési és forgalomirányítási hibalehetőségek 

3. rétegbeli kapcsolás, működése, konfigurálása és hibaelhárítás 

Statikus forgalomirányítás, Statikus útvonalak típusai, IPv4 statikus és alapértelmezett útvonal 

konfigurálása 



4.negyedév 

CIDR és VLSM 

Összevont és lebegő statikus útvonalak létrehozása, statikus és alapértelmezett útvonalak 

hibaelhárítás 

Dinamikus fogalomirányítás, Távolságvektor alapú dinamikus forgalomirányítás, RIP és RIPng 

protokollok konfigurálása 

Kapcsoltállapot alapú dinamikus forgalomirányítás, irányítótábla dinamikus útvonalak elemzése 

OSPF tulajdonságai, Egyterületű OSPFv2 konfigurációja, ellenőrzése, OSPF költségek 

Az IP ACL működése, normál IPv4 ACL-ek, helyettesítő maszk jelentősége, ACL-ek elhelyezése, VTY 

vonalak védelme 

IPv4 kiterjesztett ACL-ek konfigurálása, nevesített ACL-ek létrehozása 

IPv6 ACL-ek konfigurálása 

DHCPv4 működés, szerver alapbeállításai, kliens beállítása, hibaelhárítás 

DHCPv6 SLAAC, állapotmentes DHCPv6, állapottartó DHCPv6 szerver 

NAT működése, statikus és dinamikus NAT konfigurálása, PAT 

NAT és PAT konfigurálása, NAT hibaelhárítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Fizika 11.éfvolyam szakgimnázium     

I. félév      

1.negyedév     

Hőtan I.: 

Szilárd 

testek és 

folyadék

ok: 

 

    

1. 
Munka, energia, hőmennyiség. Az energia változtatásának rendezett és 

rendezetlen módjai.     

2. 
A hőmérséklet mérése, az abszolút hőmérsékleti skála. A Kelvin-skála. 

Kapcsolata a Celsius-skálával     

3. 
Szilárd testek lineáris hőtágulása. Lineáris (vonalmenti) hőtágulási 

együttható.     

4. Felületi és térfogati hőtágulás. Térfogati (köbös) hőtágulási együttható.     

5. A hőtágulás a technikában és a mindennapokban.     

6. A hőközlés módjai, fajhő, hőkapacitás.     

7. 
Termikus egyensúlyra vezető folyamatok (nincs halmazállapot-

változás).     

8. Halmazállapot-változások. Olvadáshő, forráshő, párolgáshő.     

9. Látens hő; olvadáshő, fagyáshő. Párolgáshő, forráshő     

10. 
Feladatok a termikus egyensúly kialakulására (van halmazállapot-

változás).     

Hőtan II.: 

Gázok 

állapotvá

ltozásai: 

 

    

11. 
Állapotjelzők: nyomás, térfogat, hőmérséklet, anyagmennyiség. Az 

ideális gáz modellje.     

12. Boyle-Mariotte törvény. Izoterm állapotváltozás.     

13. Gay-Lussac I. törvénye. Izobár állapotváltozás.     

14. Gay-Lussac II. törvénye. Izochor állapotváltozás.     

15. Az egyesített gáztörvény.     



2.negyedév     

16. 
Kinetikus gázmodell. Az ekvipartíció tétele. Boltzmann-állandó. 

Szabadsági fokok.     

17. 
Az ideális gáz állapotegyenlete. (makroszkopikus alak). Univerzális 

gázállandó. Moláris tömeg.     

18. Az ideális gáz állapotegyenlete (mikroszkopikus alak). Részecskeszám.     

19. A valóságos gázok viselkedése. Eltérések az ideális modelltől.     

20. A van der Valls-féle állapotegyenlet.     

Hőtan 

III.: 

Termodi

namika: 

 

    

21. 
A termodinamika I. főtétele. Belső energia, térfogati munkavégzés, 

hőközlés.     

22. Termikus egyensúly kialakulása. Fázisdiagram.     

23. 
Az I. főtétel alkalmazása különböző típusú állapot-változásokra. 

Izoterm, izobár és izochor állapotváltozások.     

24. Az adiabatikus állapotváltozás.     

25. Diagramok a p-V állapotsíkon. Izotermák, adiabaták.     

26. A kinetikus gázmodell. Szabadsági fokok.     

27. A gázok belső energiája.     

28. 
A hőmérséklet és a belső energia kapcsolata. Az állapotegyenlet 

újraértelmezése.     

29. A nyomás kinetikus magyarázata.     

30. A termodinamika második főtétele. Entrópia –     

31. a „rendetlenség mértéke”; statisztikus fizika.     

32. A termodinamika harmadik főtétele. Az abszolút zéruspont.     

      

II.félév      

3.negyedév 

Elektromos alapjelenségek:     

1. Dörzselektromosság, elektromos megosztás, töltésszétválasztás.     



2. 
A kétféle elektromos töltés. Földelés, elektromos erőhatások, 

elektromos töltés.     

3. Coulomb törvénye. Erőtörvény, reciprok négyzetes függés.     

4. 
Az elektrosztatikus mező jellemzése erővonalakkal. Homogén, 

inhomogén mező.     

5. 
Az elektrosztatikus térerősség. Térerősség-vonalak, forrástöltés, 

próbatöltés.     

6. 
Pontszerű töltéstől származó térerősség. Szuperpozíció, dipólus 

elektrosztatikus erőtere.     

7. Az elektrosztatikus fluxus. Erővonal-sűrűség.     

8. 
Munkavégzés elektrosztatikus mezőben. Elektromos feszültség, 

konzervatív mező.     

9. Az elektrosztatikus potenciál.     

10. Számításos feladatok.     

11. Kondenzátorok. Kapacitás.     

12. 
A kapacitás függése a kondenzátor adataitól. A vákuum permittivitása, 

relatív permittivitás.     

13. Kondenzátorok soros kapcsolása.     

14. Kondenzátorok párhuzamos kapcsolása.     

15. Vegyes kapcsolások.     

4.negyedév     

Egyenáramok:     

16. Az áramerősség. Ohm törvénye. Elektromos ellenállás.     

17. Az ellenállás függése a vezető adataitól. Fajlagos ellenállás.     

18. Az áram munkája és teljesítménye.     

19. Ellenállások soros kapcsolása.     

20. Ellenállások párhuzamos kapcsolása.     

21. Vegyes kapcsolások.     

22. 
A feszültségforrások. Galvánelemek, akkumulátorok, elektromotoros 

erő.     

23. 
Ohm törvénye a teljes áramkörre. Belső feszültségesés, belső ellenállás, 

kapocsfeszültség.     



24. Kirchoff I. törvénye. Csomóponti törvény, töltésmegmaradás.     

25. Kirchoff II. törvénye. Huroktörvény, konzervatív mező.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tantárgy neve:  biológia 

Évfolyam: 11.i 

Képzés:  szakgimnázium 

Első negyedév követelményei: 

A sejtet felépítő anyagok 

Sejtalkotók 

Felépítő anyagcserefolyamatok 

Lebontó anyagcserefolyamatok 

A vér összetétele, alkotói 

Második negyedév követelményei: 

A szív-és érrendszer szerkezete és működése 

Az immunrendszer működése 

A légzőrendszer felépítése és működése 

A légzőszervvel kapcsolatos egészségügyi ismeretek 

Az ember táplálkozása, az előbél, középbél és utóbél 

Harmadik negyedév követelményei 

A kiválasztó szervrendszer felépítése és működése 

A bőr felépítése és betegségei 

A csontok szerkezete és kapcsolódása 

A vázizomzat, és a mozgási szervrendszer működése 

A reflexív elve, A központi idegrendszer 1. – a gerincvelő 

Az agyvelő részei 

Negyedik negyedév követelményei 

A szem felépítése, és betegségei 

A fül felépítése, működése, betegségei, és az egyensúly érzékelése 

Az ízlelés és a szaglás, a bőr érzőműködése 

A hormonális szabályozás 

A női és a hím ivari működések szabályozása 

A megtermékenyítés és az embrionális fejlődés, fogamzásgátlás 



11. osztály — – - bibliaismeret 

 

I. negyedév 

 

Jézus élete és működése a kenyérszaporításig 

 

II. negyedév 

 

Jézus életének és működésének második szakasza; kereszthalála és föltámadása 

 

III. negyedév 

 

Az Egyház születése 

Az első gyülekezetektől a világmisszióig 

A hit terjedése a pogányok között 

Az evangélium a Római Birodalomban 

Pál missziós útjai 

 

IV. negyedév 

 

Emberi kapcsolatok: iskolatársak, barátok, párkapcsolat 

Kapcsolat az Egyházzal: bemerítés, úrvacsora 

Pozitív jellemvonások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Angol nyelv – 11.évf 
New Headway Pre-Intermediate 4th ed 
 

Haladási ütem 
hónap- hét 

Kommunikációs szándékok Fogalomkörök és azok nyelvi 
kifejezései 

I. negy
edév 

Unit 1  
Bemutatkozás 
Információkérés, 
információadás  
Szótárhasználat 
Emberek bemutatása, 
jellemzése 
A társadalmi érintkezéshez 
szükséges kifejezések 
ismétlése 

Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése – igeidők ismétlése 
Kérdőszavak, szórend - 
ismétlés 

 Unit 2 

Személyes információcsere 
Napirend – események 
elmesélése 
Személyek jellemzése 
Országok leírása 
Párbeszéd fenntartása – 
udvarias reagálás, kérdezés 

Ismétlés, gyakorlás 

Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése jelen időben – 
Simple Present, Present 
Continuous 
Birtoklás kifejezése 
Logikai viszonyok - kötőszavak 

 Unit 3 
Események leírása 
Érzelmek kifejezése a 
történtekkel kapcsolatban 
Információkérés, adás 
Szókincs: szóképzés 
Történetek szerkesztése 
 
Ismétlés, gyakorlás 

Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése múlt időben – 
Simple Past, Past Continuous 
Rendhagyó igék 
Logikai viszonyok – 
kötőszavak 
Időviszonyok kifejezése 
 

II.negyedév Unit 4 

Javaslat, kérés, kérdés, 

szükségesség, vélemény 

kifejezése vásárlással 

kapcsolatban 

Személyek szokásainak leírása 
Szókincs: vásárlás, üzletek, 
termékek 
Nyomtatványok kitöltése 
Ismétlés, gyakorlás 

Mennyiségi viszonyok – 

megszámlálható és 

megszámlálhatatlan 

főnevek, mennyiséget 

kifejező határozók 

Szövegösszetartó eszközök- 
some, any, névelők 

 

 Unit 5 

Szándék, kívánság, tervek, 

preferenciák kifejezése 

Javaslat és arra reagálás 

Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése jövő időben – 
going to, will 
Igevonzatok 



Érdeklődés mások hogyléte 
felől és arra reagálás 
Elégedettség, bosszúság, 
aggodalom kifejezése 
Szókincs: kifejezések a have, 
go és come igékkel 
Képeslap írása 
Ismétlés, gyakorlás 

 Unit 6 
Városok leírása, bemutatása 
Szókincs: pénzzel kapcsolatos 
kifejezések, szinonimák, 
ellentétpárok 
Információkérés, adás - 
útbaigazítás 
Ismétlés, gyakorlás 

Minőségi viszonyok – 
melléknév fokozás 
Szövegösszetartó eszközök – 
vonatkozó névmások 

III.negyedév Unit 7 
Személyek, események 
leírása, életpályák 
bemutatása 
Információkérés, adás 
Szokások, preferenciák 
kifejezése 
Szókincs: határozószavak, 
szópárok 
Ismétlés, gyakorlás 

Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése – Present Perfect, 
Simple Past,  
Időviszonyok kifejezése: for, 
since 
Szövegösszetartó eszközök – 
vonatkozó névmások 

 Unit 8 

Szükségesség, 

kötelezettség, javaslat, 

tanács kifejezése 

Helyleírás – információkérés, 
adás 
Véleménynyilvánítás 
Szókincs: foglalkozások, 
utazás, állandósult 
szókapcsolatok 
Egészségi állapot leírása 
Hivatalos levél írása 

Ismétlés, gyakorlás 

Modalitás – have to, should, 
must 

 

 Unit 9 
Terv, szándék kifejezése 
Kérés és ígéret kifejezése 
Szókincs: kifejezések a take, get, do, make igékkel; 
szállodában 
Telefonálás – szállodai szobafoglalás telefonon 

Ismétlés, gyakorlás 
IV. negyedév Unit 10 

Aggodalom, félelem kifejezése 



Múltbeli események felidézése 

Szókincs: -ing, -ed végű melléknevek 

Elégedettség, elégedetlenség kifejezése 

Hivatalos és baráti levél írása 

Ismétlés, gyakorlás 
 Unit 11 

Tárgyak bemutatása, történetének elmesélése 
Információcsere olvasott szöveg alapján 
Véleménynyilvánítás 
Könyv-, filmismertető írása 
Szókincs: szókapcsolatok 
Ismétlés, gyakorlás 

 Unit 12 

Tanácsadás 
Történetmesélés, történetírás 
Bocsánatkérés, jókívánságok, tudás, nem tudás kifejezése 
Elköszönés 

Szókincs: frazeológia (phrasal verbs)  
Ismétlés, gyakorlás 

 

 Unit 13 

Telefonálás: bemutatkozás, beszélgetés kezdete, vége 

Személyes információ kérése, adása 
Szókincs: foglalkozásnevek, szóképzés, határozószavak 
Levélírás – hivatalos és baráti 
Ismétlés, gyakorlás 

 Unit 14 

Történetmesélés, történetírás 

Elköszönés 
Ismétlés, gyakorlás 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orosz nyelv – 11. évfolyam 
 

1. negyedév 

 

Ember és társadalom 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Emberek belső jellemzése. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között. 

Környezetünk 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

 

2. negyedév 

 

Iskola 

Az ismeretszerzés különböző módjai, tanulmányi munka. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

A tanulás technikái 

Informatika: digitális tudásbázisok 

 

NYELVTAN 

 

A határozórendszer kifejezésének bővítése. 

Az igekötős mozgást jelentő igék. 

 

3. negyedév 

 

Életmód 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

Biológia-egészségtan: a betegségek ismérvei. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

 

NYELVTAN 

 

A határozói igenév. 

A névmási rendszer bővítése. 

 

4. negyedév 

 

Utazás, turizmus 



A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

Zsebpénz. 

 

NYELVTAN 

[nincsen új] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve: német nyelv 

Évfolyam: 11. évfolyam   Képzés: gimnázium, szakgimnázium, szakiskola 

 

Első negyedév követelményei: 
 

Lektion 9.  

Szókincs Nyelvtan 

Osztozkodás – vélemény kifejtése a témában 
(114- 117. és 122.o.) 

Birtokos névmások tárgyesetben 
(tk.122.o.) 

Kifejezések a teilen és brauchen igékkel (tk. 
114- 117.o.) 

Határozatlan névmás: alle, viele, wenige, 
niemand (tk.122.o.) 

Adni és elvenni, cserélni – vélemény 
kifejtése a témában (tk. 118-119.o.) 

Részes esetet vonzó igék: helfen, gefallen, 
passen (tk.123.o.) 

Ruházatról beszélni (tk. 118-119.o. és 122.o.) Részes és tárgyesetet vonzó igék: geben, 
schenken, zeigen (tk.123.o.) 

Kifejezések a gefallen igével (tk.118-119.o.) Határozott névelő részes esetben (tk. 
123.o.) 

Segítségkérés (tk.120.o.) 
 

Hirdetéseket írni (tk. 120.o.) 
 

Ruhavásárlás párbeszéd 
 

 

Lektion 10.  

Szókincs Nyelvtan 

Kinézetről beszélni (tk. 126-127.o.) Sorszámnevek (tk. 134.o.) 

Dátum, hónapok (tk. 128. és 134.o.) Mutatónévmások (tk. 126-127. és 134.o. 

Születésnapról beszélni (tk. 128/7.a) Elváló igekötős igék (tk. 135.o.) 

Meghívólevelet írni (tk. 129.o.) Nem elváló igekötős igék (tk. 135.o.) 

Meghívólevélre válaszolni (tk. 129.o.) denn kötőszó (tk. 135.o.) 

Jókívánságok (tk. 129.o.) 
 

Egy partyról beszélni (tk. 130-131. és 133.o.) 
 

Kifejezések étkezés közben. Smalltalk  
(tk. 132. és 134.o.) 

 

Indoklás kifejezése (tk. 133.o.) 
 

Ünnepekről beszélni (tk. 136-137.o.) 
 

 

Lektion 11. 

Szókincs Nyelvtan 

Zenéről beszélni (DaF Leicht 2.tk. 14-
17.o.) 

Was für ein…? (tk.22.) 

Első kulturális benyomásokról beszélni 
(tk.18-19.o.) 

Mellékmondatok: weil (tk.22.) 

A migráció okai (tk.20.o.) Elváló és nem elváló igekötős igék Partizip 
Perfekt alakja (tk. 23.o.) 

Életrajzot megérteni és megírni (tk.21-
22.o.) 

 

 



Második negyedév követelményei: 
 

Lektion 12. 

Szókincs Nyelvtan 

Városokat leírni, összehasonlítani (26-27.o.)  Mellékmondatok: dass (tk.34.) 

Várostervezés, városi bútorok (tk.28-29.o.)  Melléknevek középfoka (tk.34.) 

Irodai és otthoni tárgyak (tk.30-31.o.)  Helyhatározók tárgy- és részes 
esetben (tk. 35.o.) 

Egy szoba berendezését leírni, véleményt 
nyilvánítani, tippeket adni (tk.32-33.o.) 

 

 

Lektion 13. 

Szókincs Nyelvtan 

Egy bevásárló központban tájékozódni 
(tk.38-39.o.) 

welcher? ragozása (tk. 46.o.) 

Kívánságokat kifejezni: ich hätte gern… 
(tk.38-39.o.) 

dieser ragozása (tk.46.o.) 

Munkanapokról beszámolni (tk.42-43.o.) időhatározók (tk.47.o.) 

Webshopokon tájékozódni (tk.44.o.) Felszólító mód (tk.47.o.) 

E-mailt írni (tk.45.o.) Részes és tárgyesettel álló igék és a 
szórend  (tk.47.o.) 

 

Lektion 14. 

Szókincs Nyelvtan 

Érzésekről, kellemes és kellemetlen élményekről 
mesélni (tk.50-53., 58o.) 

személyes névmások részes 
esetben (tk.58.o.) 

Online profilt létrehozni (tk.54-55.o.) visszaható igék (tk.58.o.) 

Személyes adatokat megérteni és megadni (tk.54-
56.o.) 

melléknévragozás (tk.59.o.) 

Tetszést kifejezni (tk. 54-56.o.) Főnevek képzése „beim” (tk.58.o.) 
 

Harmadik negyedév követelményei: 
Lektion 15. 

Szókincs Nyelvtan 

Sportról, sportolókról beszélni (tk.62-63.o.) Melléknévfokozás (tk.70.o.) 

Embereket leírni, összehasonlítani (tk. -64-
65.o.) 

melléknévragozás (tk. 71.o.) 

Játékszabályokat megérteni (tk. 66-67.o.) „-sollen” módbeli segédige (tk. 71.o.) 

Játékokat bemutatni (tk. 68.o.) „wenn” – „dann” mondatok (tk. 69.o. és 
71.o.) 

 

Lektion 16. 

Szókincs Nyelvtan 



Nyaralásról beszélni (tk.78-79.o.) feltételes mód: würde, hätte gern, möchte 
(tk.86.o.) 

Nyaralási szándékot kifejezni (tk. 80-81.o.) vonzatos igék (tk.86.o.) 

Érdeklődést és kívánságot kifejezni (tk.82-
83.o.) 

 

Szállásfoglalás párbeszéd (tk.85.és 86.o.) 
 

Időjárásról beszélni (tk.84. és 86.o.) 
 

 

Lektion 17. 

Szókincs Nyelvtan 

Állatokról beszélni (tk.90-93.o.) Helyhatározók (tk.90-1.o. és 98.o.) 

Helyszíneket meghatározni (tk.90-91.o.) Visszaható névmások (tk.98.o.) 

Vegetáriánus életmódról beszélni 
(tk.93.o.) 

„immer wenn” mondatok (tk.99.o.) 

Hétköznapi szituációk, SmallTalk (tk.94-
96.o.) 

Trotzdem (tk.99.o.) 

Filmekről beszélni (tk.97.o.)  Birtokos eset (Genitiv) (tk.99.o.)  
határozószók: eigentlich, ziemlich, nämlich 
(tk.98.o.) 

 

Negyedik negyedév követelményei: 
 

Lektion 18. 

Szókincs Nyelvtan 

A hazáról beszélni (tk.102-103.o.) Mellékmondatok: „wo” kötőszóval 
(tk.110.o.) 

Külföldi tapasztalatokról beszélni 
(tk.104.o.) 

Vonzatos igék kérdőszavai (tk.110.o.) 

Honvágyról beszélni (tk.105.o.) Módbeli segédigék Präteritumban 
(tk.110.o.) 

Művészetről beszélni (tk.106-107.o.) mellékmondatok: als, siet, wenn (tk.111.o.) 

Nyitvatartási időről beszélni (tk.108.o.) időhatározók (tk.111.o.) 

 

Lektion 19. 

Szókincs Nyelvtan 

Valakit bemutatni (tk.114-115.o.) Vonatkozói mellékmondatok alanya és 
tárgyesetben (tk.122.o.) 

Tegeződés ill. magazódás a 
munkahelyen (tk.116.o.) 

Feltételes mód: wäre (tk.112.o.) 

Udvarias kérések (tk.117.o.) elöljárószók: für, gegen (tk.123.o.) 

SmallTalk az irodában (tk.118-119.o.) Vonzatos igék: schenken, schicken, wünschen 
(tk.123.o.) 

E-mailt írni (tk.120-121. és 122.o.) 
 

 

Lektion 20. 



Szókincs Nyelvtan 

Feltételezéseket kifejezni (tk.126-
128.o.) 

Feltételes mód: könnte (tk.134.o.) 

Lakásprojektről beszélni 
(tk.129.o.) 

helyhatározók: …entlang, an+D …vorbei, durch, 
gegenüber (tk.134.o.) 

A jövőről beszélni (tk.130-131.o.) Jövő idő (tk.135.o.) 

Zöld jövő (tk. 132.o.) Indirekt kérdőmondatok (tk.135.o.) 

 

 

 

 

 


