
Rajz és ,vizuális kultúra 
     A 19. század művészete  

1.negyedév 

 

 

A klasszicista művészet. 

Építészet. 

A klasszicista építészet.  

A magyarországi klasszicista építészet. 

A klasszicista szobrászat 

festészet,  

A klasszicista szobrászat jellemzői.  

A klasszicista festészet jellemzői.  

A magyar klasszicista festészet. A tájkép. 

Emberábrázolás Az emberi test anatómiája. Az emberi test arányai 

Emberábrázolás Kézrajz készítése 

Az empire Ingress. 

Tárgytervezés Bútorterv készítése ókori motívumok felhasználásával 

A romantikától a 

fémszerkezetekig 

Neogót, neoromán, neoreneszánsz, neobarokk.  

Ekletikus. A historizmus és az eklektika építészete  

Magyarországon. 

                                   

Romantikus festmények és 

domborművek 

Szenvedélyes festészet. Théodor Géricolt,  

Francois Rude, Francisco Goya, 

 
A realizmus a 19. században   
2.negyedév 

Gustav Courbet. Daumier.A barbizoni iskola.  
Magyar népi életképek. Hollósy Simon. Munkácsy Mihály.  

Magyar népi életképek Munkácsy Mihály, Hollósy Simon 

A 19.század magyar szobrászata. Összehasonlító elemzés (írásbeli dolgozat) 

Tanulmányrajz Tájkép készítése választott fénykép alapján. 

A századforduló művészete  

Plein air és az 

impresszionizmus. 

Édouard Monet, Claude Monet.  

Degas – az ellesett pillanatok festője.  

Seurat és a divizionizmus.   

A posztimpresszionizmus Paul Cezanne, Vincent van Gogh. Paul Gauguin. 

Kreatív feladatok Részletből egész. Színes foltokkal felépített kép készítése 

Magyar népművészet A pásztorok művészete. A „virágzó” asztalosok.  

A fazekasság. A népi építészet.  

Magyarországi skanzenek története.  

A szövés és a hímzés mestersége.  

A népviselet jellegzetes darabjai. 

 

A történelmi festészet   

3.negyedév 

Eugéne Delocroix 



Romantikus festészet A német romantika, Az angol romantikusok,  

A preraffaeliták csoportja, 

A magyar reformkor 

festészete, a biedermeier 

Barabás Miklós, Borsos József 

Magyar történelmi festészet Madarász Viktor, Benczúr Gyula 

 

Szimbolizmus  4.negyedév A szimbolizmus (1886-1910). Szimbolizmus Magyarországon. Gulácsy Lajos, Csontváry 

Kosztka Tivadar. Szimbolizmus szobrászata.  

 

Kreatív feladatok A kapu mint szimbólum. Egyéni kapu tervezése saját motívumokkal. 

Secesszió A szecesszió (1880-1910). A szecesszió építészete. A szecessziós magyar építészet. A 

szecesszió festészete. 

Kreatív feladatok Ex libris könyvjelző tervezés 

Tipográfia Könyvművészet 

Kreatív feladatok Alkalmazott tervező grafika, arculattervezés, névjegykártya készítése 

A 20. század művészete 

 

 

Fauvizmus, expresszionizmus A fauvizmus (1905-1920). Az expresszionizmus (1905-1920). A „Die Brücke” 

művészcsoport. A „Blaue Reiter” művészcsoport. Az osztrák expresszionizmus. Az 

expresszionista építészet és szobrászat. 

Kubizmus, futurizmus. A kubizmus (1907-1925). A kubizmus magyarországi hatásai. A kubista építészet és 

szobrászat. A mozgás és az idő megjelenítése állólépen. A futurizmus (1909-1944). A 

futurista festészet. A futurista szobrászat 

Kreatív feladat A zene és a képzőművészet kapcsolata ( rajzos feladat) 

Absztrakt művészet A konstruktivizmus (1912-1925). Konstruktivista törekvések a szobrászatban. A 

konstruktivizmussal rokon törekvések. A szakítás a valósággal: az absztrakció 

megszületése. 

Kreatív feladatok Kollázs-montázs készítése. Kollázs készítése a kubista és a futurista festészeti stílusnak 

megfelelő tér és idő felfogás alapján. 

A modern szobrászat, és 

építészet 

 

A modern szobrászat. A modern építészet. A Bauhaus. A racionalista építészet. Az 

organikus építészet. A high-tech épízészet. 

A fényképezés és a 

képzőművészet 

A fényképezés kialakulása és története. Stílusok. 

Kreatív feladatok Camera obscura készítése 

A dadaizmus A dadaizmus (1916-1922). A műfaji határok összemosódása (képversek). Az Új 

Tárgyiasság csoport művészete (1920-1933). 



Kép és szöveg kapcsolata A műfaji határok összemosódása, képvers készítése 

A szürrealizmus A szürrealizmus (1924-1947). „A különc zseni” (Salvador Dali). Más szürrealisták. A 

szürrealista szobrászat. 

Tudományos, kinetikus 

irányzatok 

Tudományos és technikai stílusok 

Térhatás és mozgás két 

dimenzióban 

Victor Vasarely, Bridget Riely 

Kreatív feladatok Térhatású vonalgrafika készítése 

Magyar művészet 1900-tól 

1945-ig 

Művésztelepek, Gresham-kör, római iskola 

Magyar művészet 1945 után Szocialista realizmus, Barcsay Jenő, Csernus Tibor, Borsos Miklós,  

A magyar művészet a 70-es és 

a 80-as években 

Hiperrealista festészet, posztmodern 

A mediális művészet és a 

kísérleti film 

Mixed média, intermédia, multimédia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



történelem 12.G 
 

I. negyedév: 

 
- A győztes Európa gondjai 

- Az olasz fasizmus és a tekintélyuralmi rendszerek 

- Köztes-Európa az új világban 

- A bolsevik Oroszország 

- A világgazdasági válság és a kiutak keresése 

(mindegyik témakörből összefüggő szóbeli felelet vagy komplex írásbeli 

feladatsor) 

 

 

II. negyedév: 
 

- A gyarmati világ megrendülése 

- A nácizmus Németországban 

- A világháború küszöbén 

- A náci birodalom előretörése 

- A szövetségek felülkerekedése 

(mindegyik témakörből összefüggő szóbeli felelet vagy komplex írásbeli 

feladatsor) 

 

 

III. negyedév: 

 

- Magyarország háborúba sodródása 

- Magyarország belépése a világháborúba 

- Német megszállás és a magyar holokauszt 

- A második világháború lezárása – győztes és vesztes országok 1945-ben 

(mindegyik témakörből összefüggő szóbeli felelet vagy komplex írásbeli 

feladatsor) 

 

 

IV. negyedév: 

 

- Együttműködés és szembenállás. A győztesek kapcsolata a háború után 

- A hidegháború kezdete 1947–1953 

- A gyarmati rendszer felbomlása 

- A hidegháború 1953 és 1963 között 

- Az európai integráció kezdetei 

(mindegyik témakörből összefüggő szóbeli felelet vagy komplex írásbeli 

feladatsor) 

 

 



 

Társadalomismeret fakultáció 11.G-12.G 

 

 
I. félév 

 

Érettségi felkészülés 

Érettségi felkészülés 

Érettségi felkészülés 

II. negyedév 

Érettségi felkészülés 

Projektmunka elkészítése 

Projektmunka elkészítése 

Projektmunka elkészítése 
 

II. félév 

 

Érettségi felkészülés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tantárgy neve: német nyelv 

Évfolyam: 12. évfolyam    Képzés: gimnázium, szakgimnázium 

Első negyedév követelményei: 

1. témakör: Személyes vonatkozások, család 
A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) 
Családi élet, családi kapcsolatok 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 
Személyes tervek 
 
2. témakör: Ember és társadalom 
A másik ember külső és belső jellemzése 
Baráti kör 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 
 
Második negyedév követelményei: 

3. témakör: Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása 
Növények és állatok a környezetünkben 
Időjárás 
 
4. témakör: Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 
 
 
Harmadik negyedév követelményei: 

6. témakör: Életmód 
Napirend, időbeosztás 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, 
testápolás) 
Étkezési szokások a családban 
Ételek, kedvenc ételek 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 
 
7. témakör: Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 
 
Negyedik negyedév követelményei: 
5. témakör: A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 
 
9. témakör: Tudomány és technika 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 
 
 



 

Mozgóképkultúra és médiaismeretek fakultáció 11.G-12.G 

 

 
I. félév 

 

Érettségi felkészülés 

Érettségi felkészülés 

Érettségi felkészülés 

II. negyedév 

Érettségi felkészülés 

Projektmunka elkészítése 

Projektmunka elkészítése 

Projektmunka elkészítése 

 

II. félév 

 

Érettségi felkészülés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mozgóképkultúra és médiaismeretek 12. évfolyam 

 

 
I. félév 

 

Műfajok 

Archetípusok 

II. negyedév 

Burleszk 

Western 

Melodráma 
 

II. félév 

 

A néző és a befogadás 

Az erőszak megjelenése a médiában 

Média reprezentáció 
IV. negyedév 

Média jogi szabályozása 

Médiaetika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATEMATIKA FAKULTÁCIÓ    12.G  

A vizsgafeladatok az alábbiak közül kerülnek ki: 

https://www.studiumgenerale.net/matek-erettsegik/ 

 

1. negyedév 

Halmazok 

Függvények-analízis 

Értelmezési tartomány, értékkészlet 

2. negyedév 

Számelmélet 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Egyszerűsítések, átalakítások 

Statisztika 

3. negyedév 

Trigonometria 

Síkgeometria 

Koordinátageometria 

Kombinatorika 

Valószínűségszámítás 

Logika, gráfok 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studiumgenerale.net/matek-erettsegik/


 

 

 matematika 12. évfolyam (gimnázium)  

I. félév   

1.negyedév  

Logika:   

1. Kijelentések  

2. 
Logikai műveletek(negáció, konjukció, diszjunkció, implikáció, 

ekvivalencia)  

Számsorozatok:  

3. Számtani sorozatok  

4. Mértani sorozatok  

5. Kamatszámítás, törlesztő részletek kiszámítása  

2.negyedév  

Térgeometri

a:   

6. Térelemek, testek osztályozása  

7. A felszín és térfogat értelmezése  

8. Testek felszíne és térfogata  

9. Egymásba írt testek  

10. A térgeometria alkalmazásai  

Valószínűség számítás és statisztika:  

11. Geometriai valószínűségek (1-, 2- és 3-dimenzióban).  

12. Zérus valószínűségű, de nem lehetetlen események  

13. Statisztikai középértékek  

14. 
Átlagtól való eltérések (terjedelem, átlagos abszolút eltérés, variancia, 

szórás)  

   

II.félév   

3.negyedév  

 Próbaérettségi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Irodalom 12.G 
 
I.NEGYEDÉV 
1.A Nyugat folyóirat 
2.Tóth Árpád 
3.Juhász Gyula 
4.Thomas Mann: Tonio Kröger vagy Mario és a varázsló 
5.Kafka: Átváltozás 
6.Brecht epikus színháza 
II.NEGYEDÉV 
1.József Attila- pályakép 
2.József Attila szerelmi költészete (Óda, Flóra-versek) 
3.József Attila közéleti versei (Hazám, A Dunánál stb.) 
4.József Attila istenes versei 
5.József Attila kései versei (Karóval jöttél, Talán eltűnök hirtelen..., Íme, hát megleltem 
hazámat...) 
III.NEGYEDÉV 
1.Radnóti Miklós pályaképe 
2.Radnóti Miklós eclogái 
3.Radnóti Miklós szerelmi lírája 
4.Radnóti Miklós háborús költészete (Erőltetett menet, Razglednicák) 
5.Az Újhold nemzedéke. Nemes Nagy Ágnes 
6.Nagy László 
IV.NEGYEDÉV 
1.Pilinszky János költészete 
2.Ottlik Géza: Iskola a határon 
3.Déry Tibor 
4.Örkény István egyperces novellái 
5.Juhász Ferenc 
6.A posztmodern kortárs próza. Esterházy Péter: A szív segédigéi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nyelvtan  
 
I.NEGYEDÉV 
1.A nyelv és a beszéd 
2.A nyelv és a társadalom 
3.A nyelv és a gondolkodás 
4.Nyelvcsaládok, nyelvtípusok 
5.A magyar nyelv típusa, helye a világ nyelvei között 
II.NEGYEDÉV 
1.Az írás kialakulása és fejlődése 
2.A beszéd és az írás különbségei 
3.A magyar nyelv eredete 
4.A magyar nyelv történetének korszakai 
5.Fontosabb nyelvemlékeink (pl. Tihanyi Alapítólevél, Halotti Beszéd, Ómagyar Mária-
siralom stb.) 
III.NEGYEDÉV 
1.Szókészletünk rétegei 
2.A nyelvtani rendszer változásai 
3.A magyar helyesírás története 
4.Az irodalmi nyelv kialakulása 
IV.NEGYEDÉV 
1.Nyelvváltozatok a mai magyar nyelvben 
2.A kettősnyelvűség, a kétnyelvűség és a kevertnyelvűség 
3.A nyelvművelés története 
4.A nyelvi tervezés elvei és feladatai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Etika követelmények 

 

Félévente 3 db esszé elkészítése az alábbi feltételek szerint. 

Legalább 3 A4-es oldalas kézzel írt (amennyiben ez nehézséget okoz, számítógéppel, Times New 

Roman betűtípussal, 14-es betűnagysággal, 1,5-ös sorközzel) dolgozat, amelyben a vizsgázó társadalmi 

problémákat dolgoz fel. 

A dolgozatokat legalább 1 hónappal a féléves vizsgák előtt kérem az osztályfőnöknek megküldeni! 

 

       Kékesné Czinder Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biológia fakultáció 

Vizsga témakörök 

 

1. negyedév:  

Növények rendszere 

Növények szövetei 

A növények életműködései 

1-5. tétel 

Gyakorlat: növényhatározás 

 

2. negyedév: 

Etológia 

Ökológia 

6-10. tétel 

Gyakorlat: Mikroszkópos vizsgálatok 

 

3. negyedév: 

Genetika 

Populációgenetika 

11-15. tétel 

Gyakorlat: Élettani vizsgálatok 

 

4. negyedév: 

Biokémia 

Sejtanyagcsere 

Sejtalkotók 

16-20. tétel 

Gyakorlat: Ökológiai vizsgálatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biológia 12. G. 

Vizsga témakörök 

 

1. negyedév:  

Az ember szervezete, szervrendszer, szervek, szövetek 

Homeosztázis fogalma 

Az ember légzése 

Az emberi vér 

Immunitás 

Az ember keringése 

 

2. negyedév: 

Az ember kiválasztása 

A mozgásszervrendszer felépítése 

Az ember szaporodása 

 

3. negyedév: 

Hormonális rendszer 

Érzékszervek 

Idegrendszer 

 

4. negyedév: 

Mutációk 

Mendeli genetika 

Domináns-recesszív és intermedier öröklődés 

Az ember genetikája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliaismeret — – - érettségi-elõkészítõ fakultáció 

 

I. negyedév 

A világ teremtése 

Az õsbûn 

Az özönvíz 

Izsák feláldozása 

A pusztai vándorlás 

Az ígéret földje 

 

II. negyedév 

Dávid és Salamon királyságának története 

Az ószövetségi Szentírás költészeti könyvei 

Az Ószövetség könyveinek keletkezése és felosztásuk 

Jézus Krisztus földi életének eseményei az evangéliumok alapján 

Az Apostolok cselekedetei 

Pál apostolnak a Rómabeliekhez, a Korinthusbeliekhez és az Efezusbeliekhez írt levelei 

A Jelenések könyvének mûfaji sajátosságai 

 

III. negyedév 

Az Úr ószövetségi ünnepei 

A zsidó Peszach 

A Tízparancsolat etikai üzenete 

Jézus és az apostolok korának történeti háttere 

A kereszténység elterjedésének fõbb állomásai és jelentõsebb gyülekezetei 

A megtérés módjai és jelentõsége 

Keresztségek a Szentírásban 

 

IV. negyedév nincsen 

 

 



12. osztály — – - bibliaismeret 

 

I. negyedév 

Kulturális és nemzeti közösségek 

Társadalmak 

Teremtés vagy evolúció? 

A vég, a végítélet 

A tékozló fiú története 

 

II. negyedév 

A szexualitáshoz való viszony 

Az anyagiakhoz és a munkához való viszony 

A hatalomhoz való viszony 

 

III. negyedév 

A hitelesség és hiánya 

A szégyen 

A bocsánatkérés és a megbocsátás 

Függõségek 

Virtuális világ(ok) 

Magány 

Érzelmi intelligencia 

 

IV. negyedévi vizsga a 12. osztályban nincs! 

 

 

 

 

 

 

 



Angol fakultáció 

negyedév témakör 

  

első 

1. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD A vizsgázó 

személye, életrajza, életének fontos állomásai 

(fordulópontjai)  Családi élet, családi kapcsolatok A 

családi élet mindennapjai, otthoni teendők  

Személyes tervek 2. EMBER ÉS TÁRSADALOM A 

másik ember külső és belső jellemzése  Baráti kör A 

tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 

felnőttekkel Női és férfi szerepek  Ünnepek, családi 

ünnepek  Öltözködés, divat  Vásárlás, szolgáltatások 

(posta)  Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között 3. KÖRNYEZETÜNK  Az otthon, a lakóhely és 

környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) A 

lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek  A városi és vidéki élet összehasonlítása  

Növények és állatok a környezetünkben 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit 

tehetünk környezetünkért vagy a természet 

megóvásáért? Időjárás 4. AZ ISKOLA  Saját 

iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai 

képzés, tagozat) Tantárgyak, órarend, érdeklődési 

kör, tanulmányi munka  A nyelvtanulás, a 

nyelvtudás, szerepe, fontossága  Az iskolai élet 

tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 5. 

A MUNKA VILÁGA  Diákmunka, nyári munkavállalás  

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

  



második 

ÉLETMÓD Napirend, időbeosztás Az egészséges 

életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, 

testápolás)  Étkezési szokások a családban  Ételek, 

kedvenc ételek  Étkezés iskolai menzán, 

éttermekben, gyorséttermekben  Gyakori 

betegségek, sérülések, baleset  Gyógykezelés 

(háziorvos, szakorvos, kórházak) 7. SZABADIDŐ, 

MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS Szabadidős 

elfoglaltságok, hobbik  Színház, mozi, koncert, 

kiállítás stb.  Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport  

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet  

Kulturális események 

  

harmadik, 

negyedik 

8. UTAZÁS, TURIZMUS A közlekedés eszközei, 

lehetőségei, a tömegközlekedés  Nyaralás itthon, 

illetve külföldön  Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése Az egyéni és a társas 

utazás előnyei és hátrányai 9. TUDOMÁNY ÉS 

TECHNIKA Népszerű tudományok, ismeretterjesztés  

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

10.GAZDASÁG 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Angol nyelv – 12.évf  

 

Célok 

Az angol nyelv tantárgy tanításának a 12. évfolyamban az a célja, hogy: 

● a tanév végére elérje az európai küszöbszintet: KER B1-es (önálló nyelvhasználó) szintet. Ezen a szinten 

a diák megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert témáról 

szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabadidő stb. terén. Elboldogul 

a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő 

szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, a 

különböző eseményeket, álmokat, a reményeit és az ambícióit, továbbá röviden meg tudja indokolni a 

különböző álláspontokat és terveket. 

● Beszédértés: Főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet, ha rendszeresen előforduló, számára 

ismert témáról szól. Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek 

aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó témákról 

szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és világosan beszélnek. 

● Beszédkészség: Részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő helyzetekben, valamint 

ismerős, mindennapi témákról adódó beszélgetésekben felkészülés nélkül. Egyszerű, összefüggő 

fordulatokkal elmondja élményeit, céljait. Röviden megindokolja és megmagyarázza a véleményét. El 

tud mondani egy történetet, és véleményét meg tudja fogalmazni. 

● Olvasásértés: Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, amelyek hétköznapi 

témákkal kapcsolatosak, gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az eseményekről, érzelmekről, 

véleményekről szóló írásokat. 

● Írás: Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban. Beszámol 

élményeiről, véleményéről.  

● Az érdeklődő tanulókat a középszintű, ill. emelt szintű érettségire a fakultációs órákon felkészítsük. 

A továbbhaladás (érettségire történő jelentkezés) feltétele: 

a) Hallott szöveg értése: A tanuló legyen képes kb.150 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni, 

specifikus információt azonosítani, ismeretlen nyelvi elem jelentését kikövetkeztetni, 200 szavas köznyelvi 

szöveg lényegét megérteni, a lényegest a lényegtelentől elkülöníteni, köznyelvi eszközöket használó 

társalgás, beszélgetés vagy monológ szöveglényegét megérteni. 

b) Beszédkészség: A tanuló legyen képes egy kérdésre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni, 

változatos módon közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,eseményeket elmesélni, érzelmeket 

kifejezni, beszélgetésben részt venni, értési illetve kifejezési probléma esetén segítséget kérni, társalgásban 

álláspontot, véleményt kifejteni. 

c) Olvasott szöveg értése: A tanuló legyen képes kb.150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt 

megtalálni, specifikus információt azonosítani, ismeretlen nyelvi elem jelentését kikövetkeztetni, kb.200 

szavas köznyelvi szöveget felolvasni, annak lényegét megérteni, a lényegest a lényegtelentől elkülöníteni, 

egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni. 

d) Íráskészség: A tanuló legyen képes gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a 

megfelelő nyelvi eszközök használatával logikus összefüggések alapján kb. 150 szavas bekezdésekbe 

rendezett szövegben megfogalmazni, különböző szövegfajtákat létrehozni, különböző közlésformákat 

használni. 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve: német nyelv fakultáció 

Évfolyam: 12. évfolyam    Képzés: gimnázium, szakgimnázium 

 

A német nyelvi fakultáció követelménye az érettségi vizsgakövetelmények követelménye. A 

tanulónak minden témakörből képesnek kell lennie önálló témakifejtésre szóban ill. írásban, 

szituációs feladatok megoldására. 

Első negyedév követelményei: 

1. témakör: Személyes vonatkozások, család 
A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) 
Családi élet, családi kapcsolatok 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 
Személyes tervek 
 
2. témakör: Ember és társadalom 
A másik ember külső és belső jellemzése 
Baráti kör 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 
Női és férfi szerepek 
Ünnepek, családi ünnepek 
Öltözködés, divat 
Vásárlás, szolgáltatások (posta) 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között 
 
3. témakör: Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása 
Növények és állatok a környezetünkben 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet 
megóvásáért? 
Időjárás 
 
Második negyedév követelményei: 

4. témakör: Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 
 
5. témakör: A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 
  



Harmadik negyedév követelményei: 

6. témakör: Életmód 
Napirend, időbeosztás 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás) 
Étkezési szokások a családban 
Ételek, kedvenc ételek 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 
 
 
7. témakör: Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 
Kulturális események 
 
 
8. témakör: Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 
Nyaralás itthon, illetve külföldön 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 
 
Negyedik negyedév követelményei: 

9. témakör: Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 
 
10. témakör: Gazdaság 
Családi gazdálkodás 
A pénz szerepe a mindennapokban 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve 

Vállalkozási ismeretek 

Évfolyam: 12/G/gimnázium/FAK 

I.negyedév 

1. A gazdaság alapvető szereplői és kapcsolatuk. 

2. A vállalkozási formák, alapítás feltételei. 

3. Az egyéni és társas vállalkozások jellemzői. 

4. Az állam szerepe, gazdasági feladatai. 

5. Az állami költségvetés és adópolitika. 

6. A gazdasági folyamatokba történő állami beavatkozás eszközei. 

 

II. negyedév 

1. A fő makrogazdasági teljesítmény mutatók. 

2. A gazdasági növekedés, konjunktúra ciklus jellemzői. 

3. A pénz fogalma, funkciói. 

4. A pénzpiac, a bankrendszer. 

5. Az infláció, ár-bérspirál. 

6. Pénzforgalom, betétek és hitelek csoportosítása 

 

II. negyedév 

 

1. A háztartások költségvetése, bevétele 

2. A háztartások megtakarításának formái 

3. A hitel szerepe a családok gazdálkodásában 

4. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok, a munkaadók- és 

munkavállalók kötelezettségei és jogai 

 

IV.negyedév 

 

1. Az önéletrajz, motivációs levél és az állásinterjú tartalmi elemei 

2. a fogyasztóvédelem, a fogyasztók jogai 

3. Az Európai unió gazdaságszervező alapelvei 

4. Az Európai Monetáris unió 

  



Tantárgy neve 

Vállalkozási ismeretek 

Évfolyam: 12/G/gimnázium 

I.negyedév 

 

1. A gazdaság alapvető szereplői és kapcsolatuk. 

2. A vállalkozási formák, alapítás feltételei. 

3. Az egyéni és társas vállalkozások jellemzői. 

4. Az állam szerepe, gazdasági feladatai. 

 

II.negyedév 

 

1. Az állami költségvetés és adópolitika. 

2. A pénz fogalma, funkciói. 

3. A pénzpiac, a bankrendszer. 

 

 

II.negyedév 

 

 

1. Pénzforgalom, betétek és hitelek csoportosítása 

2. A háztartások megtakarításának formái 

3. A hitel szerepe a családok gazdálkodásában 

 

IV. negyedév 

1. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok, a munkaadók- és 

munkavállalók kötelezettségei  

2. Az önéletrajz, motivációs levél és az állásinterjú tartalmi elemei 

3. A fogyasztóvédelem, a fogyasztók jogai 

 


