
Történelem tematika 12. I. osztály 

 

 
I. félév 

 

A hidegháború korszaka, Magyarország 1945-1956 között 

A hidegháború kibontakozása, 

A szovjet tömb kialakulása és jellemzői 

A gyarmati világ felbomlása; az enyhülés kezdete 

A Rákosi-korszak 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

II. negyedév 

A két világrendszer versengése, A Kádár-korszak, A demokratikus viszonyok kiépítése 

Magyarországon 

A kis hidegháború 

A szovjet rendszer válsága 

A kétpólusú világrend megszűnése 

A Kádár-korszak 

Rendszerváltás Magyarországon 

 

II. félév 

 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése; Társadalmi és állampolgári 

ismeretek; A gazdaság, a pénz és a munka világa 

Az Európai Unió 

A globalizáció 

Társadalmi és állampolgári ismeretek 

A gazdaság, a pénz és a munka világa 

Érettségi feladatok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



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 
 
 
 
 



 

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: Programozás gyakorlat 

Évfolyam: 12.I Képzés típusa: szakgimnázium 

1. negyedév: 

Ismétlés: adattípusok, változók, kifejezések 

Ismétlés: szelekciók, Switch 

Ismétlés: ciklusok, egymásba ágyazás 

Paraméterátadás különböző fajtái, túlterhelés 

Tömbök és ciklusok kapcsolata. 

Töréspont, lépésenkénti futtatás, változók tartalmának a figyelése 

Típusos, szöveges, bináris állományok jellemzői 

Létrehozás, törlés, I/O műveletek, megnyitás, lezárás. 

Megnyitás. Műveletek: pozícionálás, olvasás, írás, törlés, beszúrás, hozzáfűzés. 

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

Szekvenciális és direkt feldolgozás 

Objektumorientált paradigma, az objektum fogalma, jellemzői, UML, gyakorlati példa 

UML, Gyakorlati példa 

UML, adattagok feladata, fajtái, metódusok feladata, üzenetek, konstruktor, destruktor 

Osztály létrehozása 

Adattagok, metódusok, konstruktor 

Adatok, üzenetek, helyfoglalás, hivatkozás adatokra, adatok takarása 

Konstruktorok hívása 

Polimorfizmus, 

Absztrakt osztály felhasználása, implementálása 

Interfész fogalma, feladata 

(többszörös öröklés), 

implements 

exception, kivétel osztályok, throw 

try {…}  

catch (…) {…}  

…  

finally {...} 

Csomagolás, könyvtárstruktúra 

Csomag megadása és importálás 

2. negyedév: 

Grafikus felhasználói felület, rajzoló eszköztár 

Alapvető komponensek 

Mintaprogram 

Alap osztályok, Pont, méret, téglalap, koordinátarendszer 

Windows-os Formok létrehozása 

Konténer komponensek 

Panel 

Eseményvezérelt programozás 



Eseményforrás, eseményfigyelés 

Komponensek: label, checkBox, Feladat – CheckBoxTest 

Menürendszer: MenuBar, Menu, MenuItem 

Dialógusablak: Dialog, kész dialógusok 

Egéresemények 

3. negyedév: 

Bevezetés az adatbázis-kezelésbe. Relációk, kapcsolatok adatok között: Unió, metszet, különbség. 

Kiválasztás, vetítés. SQL nyelv alapjai 

Az MS SQL működése, beállításai. 

SQL-alapparancsok: CREATE DATABASE, CREATE TABLE 

Adattípusok: Szám, szöveg, logikai, dátum, pénznem, számláló, feljegyzés, OLE 

Oszlopfeltételek: NOT NULL, PRIMARI KEY, UNIQUE, REFERENCES 

Táblafeltételek: PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY 

Adatbázis létrehozása 

Tábla létrehozása 

Tulajdonságok beállítása 

Tábla törlése: DROP TABLE 

Tábla módosítása: ALTER TABLE 

Új sor felvitele: INSER INTO 

Sor(ok) módosítása, törlése: UPDATE, DELETE 

Lekérdező utasításszerkezete: SELECT 

Végrehajtási sorrend: FROME, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY 

A SELECT alapváltozata: SELECT … FROM; 

Oszlopok leválogatása. Sorok leválogatása. 

Feltételek: relációs, BETWEEN, IN, LIKE 

Descartes-szorzat: Descartes-szorzat 

Join műveletek: Join műveletek, inner, left outer, right outer full outer 

UNION, INTERSECT, MINUS 

Rendezés 

4. negyedév: 

MS SQL: adatbázis, adattábla importálása. 

MS SQL: lekérdezések 

MS SQL: jogosultságok 

Érettségi feladatok megoldása. Készülés az érettségire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tantárgy: Programozás 

Évfolyam: 12.I  Képzés típusa: szakgimnázium 

 

1. negyedév: 

Év eleji ismétlés: fájl-műveletek. TXT-fájl megnyitása, olvasása, írása, osztályok, objektumok, 

konstruktor, metódus, osztály-tömb feltöltése adatokkal. TXT-fájlból adatok soronkénti kiolvasása, a 

szöveghatárolók menti törése, egy adott adatszerkezetbe való áttöltése. 

Szakmai érettségi feladatok megoldása. 

2. negyedév: 

Adat, információ, adatkezelés, Adatbázis, ABKR 

Adatintegritás, adatvédelem, Adatmodellezés fogalma 

Egyed kapcsolat (EK) modell felépítése 1. 

Egyed kapcsolat (EK) modell felépítése 2. 

EK modell részei, kapcsolatok 

Gyakorlati feladat 

Relációs modell felépítése 

Mezőtulajdonságok: típusok, mezőméret, érték 

Elsődleges kulcs fogalma 

3. negyedév: 

Index, indexelés fogalma 

Példa adattáblák használata 

Adattáblák közötti kapcsolatok 

Normalizálás, funkcionális függés 

Normálformák 

Normalizálási példa 

Táblák közötti kapcsolatok - kulcs-külső kulcs 

Táblák közötti kapcsolatok érvényessége 

Gyakorlati feladat 

4. negyedév: 

UML fogalma, építőkövei, diagramok 

Adatmodell megtervezése, Algoritmizálás 

Logikai és fizikai rendszerterv fogalma 

Kódolás, tesztelés, hibakeresés, javítás 

Szoftverprojekt életciklusa / 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

MATEMATIKA FAKULTÁCIÓ    12.I 

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 (szakgimnázium)  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. évf.  (12. I) 
Magyar nyelv és irodalom 

 

Irodalom  
I.NEGYEDÉV  

1. Franz Kafka írói világa (Az átváltozás c. mű elemzése) 

2. Brecht epikus színháza 

3. Samuel Beckett: Godot-ra várva c. drámája 

 

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  

 

III.NEGYEDÉV  

1.Radnóti Miklós pályaképe  

2.Radnóti Miklós eclogái  

3.Radnóti Miklós szerelmi lírája  

4.Radnóti Miklós háborús költészete (Erőltetett menet, Razglednicák)  

 

IV.NEGYEDÉV  

1.Pilinszky János költészete  

2. Weöres Sándor életműve 

2.Ottlik Géza: Iskola a határon  

3. Tamási Áron prózavilága 

4. Örkény István egyperces novellái  

5. Márai Sándor prózája  

6. Kortárs próza: Esterházy Péter, Parti Nagy Lajos. Tóth Krisztina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyelvtan  
I.NEGYEDÉV  

1.A nyelv és a beszéd  

2.A nyelv és a társadalom  

3.A nyelv és a gondolkodás  

4.A nyelvek eredete, nyelvcsaládok, nyelvtípusok  

5.A magyar nyelv típusa, helye a világ nyelvei között  

 

II.NEGYEDÉV  

1.Az írás kialakulása és fejlődése  

2. A magyar nyelv eredete, a nyelvrokonság 

4.A magyar nyelv történetének korszakai  

5. Fontosabb nyelvemlékeink (pl. Tihanyi Alapítólevél, Halotti Beszéd, Ómagyar Mária-siralom 

stb.)  

 

III.NEGYEDÉV  

1.A nyelvtani rendszer kialakulása, változása  

3.A magyar helyesírás története  

4. Szókincsünk bővülése (A szókincsbővítés módjai)  

IV.NEGYEDÉV  

1.Az irodalmi nyelv kialakulása  

2. A határon túli magyarok nyelvhasználata (a kettősnyelvűség, a kétnyelvűség és a 

kevertnyelvűség fogalma)  

3.A nyelvművelés története  

4.A nyelvi tervezés elvei és feladatai  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Irodai szoftverek gyakorlat 

Évfolyam: 12.I (heti 4 óra) 

1. negyedév: 

Szövegszerkesztés: Oldaltulajdonságok beállítása: lapméret, margók, tájolás. 

Karakterformázás, bekezdésformázás. Tabulátorok beállítása. Lista készítése. Listajelek 

beállítása. Szimbólumok beszúrása. Szegély és mintázat. Tabulátorok beállítása. Táblázatok 

tulajdonságai. Szövegből táblázat. Oldaltörés beszúrása. Szakasztörés beszúrása. Hasábok. 

Képek beszúrása és tulajdonságai. Alakzatok beszúrása. Szövegdoboz használata. WordArt-

objektum beszúrása. Iniciálé. Oldalszámok beszúrása. Élőfej és élőláb kezelése, mezők 

beszúrása. Keresés és csere a szövegben. Lábjegyzetek beszúrása. Oldalszegély, oldalszín, 

vízjel. Automatikus elválasztás beállítása. Töréspontok beszúrása. Helyesírás-ellenőrzés. 

2. negyedév: 

Szövegszerkesztés: Tárgymutató készítése. Tartalomjegyzék készítése stílusokból. Stílusok 

beállítása és módosítása. Ábrajegyzék beszúrása. Irodalomjegyzék beszúrása. 

Tartalomjegyzék és tárgymutató frissítése. Mezőfrissítés. Végjegyzet beszúrása. 

Hivatkozásjegyzék beszúrása. Körlevél-készítés meglévő adatforrásból. Adatmező beszúrása. 

Mezők kihagyása, hozzávétele. Adategyesítés. Egyenlet-készítés, egyenlet beszúrása. 

Képletek beszúrása. SmartArt objektum beszúrása. Egyszerű korrektúra készítése. Mentés 

különböző formátumokban. 

3. negyedév: 

Táblázat-kezelés: Cellaformázás. Képletek használata. Százalékszámítás. Relatív és abszolút 

hivatkozás. Diagram-készítés. Diagram tulajdonságai. Függvények használata: SZUM(), 

ÁTLAG(), MAX(), MIN(), DARAB2(), DARABTELI(), HA() függvény. Dátum-függvények. Kereső-

függvények: HOL.VAN(), INDEX(), FKERES() függvény. Adatbázis-függvények: AB.SZUM(), 

AB.MEZŐ(), SZUMHA(), …stb. 

4. negyedév: 

Diagram csatolása Word-dokumentumba. Word-makrók készítése. Excel-makrók készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Irodai szoftverek 

Évfolyam: 12.I (heti 1 óra) 

1. negyedév: 

Szövegszerkesztés: Oldaltulajdonságok beállítása: lapméret, margók, tájolás. 

Karakterformázás, bekezdésformázás. Tabulátorok beállítása. Lista készítése. Listajelek 

beállítása. Szimbólumok beszúrása. Szegély és mintázat. Tabulátorok beállítása. Táblázatok 

tulajdonságai. Szövegből táblázat. Oldaltörés beszúrása. Szakasztörés beszúrása. Hasábok. 

Képek beszúrása és tulajdonságai. Alakzatok beszúrása. Szövegdoboz használata. WordArt-

objektum beszúrása. Iniciálé. Oldalszámok beszúrása. Élőfej és élőláb kezelése, mezők 

beszúrása. Keresés és csere a szövegben. Lábjegyzetek beszúrása. Oldalszegély, oldalszín, 

vízjel. Automatikus elválasztás beállítása. Töréspontok beszúrása. Helyesírás-ellenőrzés. 

2. negyedév: 

Szövegszerkesztés: Tárgymutató készítése. Tartalomjegyzék készítése stílusokból. Stílusok 

beállítása és módosítása. Ábrajegyzék beszúrása. Irodalomjegyzék beszúrása. 

Tartalomjegyzék és tárgymutató frissítése. Mezőfrissítés. Végjegyzet beszúrása. 

Hivatkozásjegyzék beszúrása. Körlevél-készítés meglévő adatforrásból. Adatmező beszúrása. 

Mezők kihagyása, hozzávétele. Adategyesítés. Egyenlet-készítés, egyenlet beszúrása. 

Képletek beszúrása. SmartArt objektum beszúrása. Egyszerű korrektúra készítése. Mentés 

különböző formátumokban. 

3. negyedév: 

Táblázat-kezelés: Cellaformázás. Képletek használata. Százalékszámítás. Relatív és abszolút 

hivatkozás. Diagram-készítés. Diagram tulajdonságai. Függvények használata: SZUM(), 

ÁTLAG(), MAX(), MIN(), DARAB2(), DARABTELI(), HA() függvény. Dátum-függvények. Kereső-

függvények: HOL.VAN(), INDEX(), FKERES() függvény. Adatbázis-függvények: AB.SZUM(), 

AB.MEZŐ(), SZUMHA(), …stb. 

4. negyedév: 

Diagram csatolása Word-dokumentumba. Word-makrók készítése. Excel-makrók készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hálózatok I gyakorlat 12.I 

1.negyedév 

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

konfigurálása 

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 

Egyterületű OSPFv3 konfigurációja, ellenőrzése 

2.negyedév 

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 

ACL-ek hibaelhárítása, gyakorlás 

IPv6 ACL-ek konfigurálása 

DHCPv4 működés, szerver alapbeállításai, kliens beállítása, hibaelhárítás 

DHCPv6 SLAAC, állapotmentes DHCPv6, állapottartó DHCPv6 szerver 

3.negyedév 

NAT működése, statikus és dinamikus NAT konfigurálása, PAT 

NAT és PAT konfigurálása, NAT hibaelhárítás 

Ismétlés, gyakorlás: Switch és router konfigurálása, forgalomirányítás, kapcsolás 

Ismétlés, gyakorlás: ARP protokoll, kapcsolási folyamat, kapcsoló tábla felépítése 

Ismétlés, gyakorlás: Hálózati réteg, IPv4 és IPv6 csomag elemzése, komplex gyakorló feladatok 

megoldása 

Ismétlés, gyakorlás: Szállítási réteg, TCP és UDP kommunikáció, alkalmazási réteg protokolljai, 

komplex gyakorló feladatok megoldása 

4.negyedév 

Ismétlés, gyakorlás: IPv4 és IPv6 címzés, alhálózatokra bontás gyakorlása 

Ismétlés, gyakorlás: Statikus és dinamikus forgalomirányítás, komplex gyakorló feladatok megoldása 

Ismétlés, gyakorlás: VLAN-ok megvalósítása, VLAN-ok közötti forgalomirányítás, komplex gyakorló 

feladatok megoldása 

Ismétlés, gyakorlás: ACL-ek, DHCP és NAT, komplex gyakorló feladatok megoldása 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Fizika 12. évfolyam szakgimnázium 

I. félév 

1.negyedév 

Elektromágnesség 

1. Mágneses alapjelenségek, mágneses tér, erővonalak, A Föld mágneses tere 

2. Indukció, fluxus. Az elektromos áram mágneses mezője 

3. Biot-Savart képletek. Jobbkéz-szabály. 

4. A Lorentz erő. Elektromos töltés és vezetődarab esete. 

5. Mozgási indukció. 

6. Nyugalmi indukció 

7. Váltakozó áram 

8. A váltakozó áram és feszültség 

9. A szinuszosan váltakozó feszültség ás áram 

10. A váltakozó áram és feszültség effektív értéke 

11. A váltakozó áramohmos ellenálláson 

12. Tekercs váltakozó feszültségű áramkörben 

13. Kondenzátor váltakozó áramú áramkörben 

14. Váltakozó áramú áramkörök ellenállása 

15. A váltakozó áram teljesítménye 

16. Feszültség- és áramrezonancia 

  

Rezgések, hullámok 

17. A rezgőmozgás leírása, a harmonikus rezgőmozgás modellje 

18. A harmonikus rezgőmozgás dinamikája 

19. Csillapított rezgés, kényszerrezgés, rezonancia 

20. Hullámok tulajdonságai, osztályozásuk 

21. Hullámok visszaverődése és törése 

22. Hullámok szuperpozíciója, interferenciája és elhajlása 

23. Állóhullámok 

24. A hang 

25. A Doppler jelenség 

26. Elektromágneses rezgések rezgőkörben, elektromágneses hullámok 

2.negyedév 

Opti

ka  

27. Geometriai optika 

28. Fényforrások 

29. A fény terjedése 

30. A fény két közeg határán 

31. Síktükör 

32. Gömbtükrök 



33. A fénytörés törvénye 

34. Teljes visszaverődés 

35. A plánparalel lemez és a prizma 

36. Az optikai lencsék 

37. Leképezési törvény és nagyítás 

38. Színszóródás 

39. Színkeverés 

  

Fizikai optika 

40. A fény interferenciája 

41. A fény elhajlása 

42. A fény polarizációja 

43. A színképelemzés 

  

II.f

élé

v  

3.negyedév 

Modern fizika 

1. Atomok, molekulák – kölcsönhatás nélkül 

2. Kinetikus gázelmélet 

3. Az energia eloszlása a gázok részecskéi között 

4. Termodinamikai folyamatok 

5. Energia, hő és munka 

6. Termodinamikai folyamatok iránya és energiaátalakítás 

7. Megfordítható és nem megfordítható folyamatok 

8. Az energia átalakítás lehetőségei 

9. A kvantumfizika megszületése 

10. Hőmérsékleti sugárzás 

11. Fényelektromos hatás 

12. Vonalas színkép és energia szintek 

13. Franck-Hertz-kísérlet 

14. Röntgensugarak 

4.negyedév 

15. Az anyag kettős természete – részecske és hullám egyszerre 

16. A fény részecske természete 

17. A fény hullám-részecske kettős viselkedése 

18. Az elektron hullám természete 

19. Atomszerkezet, kvantumszámok 

20. A perdület kvantálása 

21. Kvantumszámok 



22. A Pauli-elv. A periódusos rendszer értelmezése 

23. Az elektron spinje 

24. Az atommag 

25. Az atommagot összetartó erő 

26. Radioaktív bomlások 

27. Magfúzió 

28. Az elemi részecskék 

29. Csillagászat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

  



 

Témakör 

1. Személyes vonatkozások, család 

2. Ember és társadalom 

3. Környezetünk 

4. Az iskola 

5. A munka világa 

6. Életmód, Egészség betegség 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

8. Utazás, turizmus 

9. Tudomány és technika 



Részletes tanmenet 

 

Ór
a 

Tananyag Fejlesztési feladatok     

 
I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 

 

1-
6. 

Bemutatkozás: 
én és a családom 
Családi élet, 
családi 
kapcsolatok 
A családi élet 
mindennapjai, 
otthoni teendők 
Személyes tervek 
 
 
 

Szóbelis 
tankönyv:  

15-16. oldal, 
42. oldal 

 
Írásbelis 

tankönyv: 
7-19. oldal 

Kommunikatív 
tevékenységek: 
A tanuló 
- A vizsgázó a saját 
személyéről, 
életrajzáról, életének 
fontos állomásairól 
(fordulópontjairól)me
sél 
- megfogalmazza 
saját személyes 
terveit 
- bemutatja családja 
hétköznapjait 
- otthoni teendőiről 
mesél 
 
- gyakorolja a helyes 
kiejtést 
- szituációs 
helyzetben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 
- levélírásban 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- olvasott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- hallott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- nyelvhelyességi 
tesztekben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 

    

 
Ór
a 

Tananyag Fejlesztési feladatok     

 
II. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 



7-
12. 

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 
 
 
 

Szóbelis 
tankönyv:  

16-19. oldal  
43-44. oldal 

 
Írásbelis 

tankönyv: 
22-33. oldal 

Kommunikatív 
tevékenységek: 
A tanuló 
- jellemzi barátját, 
családtagjait, 
összehasonlít 
- jellemzi szüleivel 
való kapcsolatát 
- mesél a családban 
megtartott 
ünnepekről 
- Leírja öltözékét, és 
véleményt nyilvánít a 
divatról 
- elsajátítja a 
különböző 
szolgáltatások 
szókincséhez tartozó 
kifejezéseket 
 
- gyakorolja a helyes 
kiejtést 
- szituációs 
helyzetben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 
- levélírásban 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- olvasott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- hallott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- nyelvhelyességi 
tesztekben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 

    

 

 

III. KÖRNYEZETÜNK 
 

13-
18. 

Az otthon, a 
lakóhely és 
környéke (a 
lakószoba, a 
lakás, a ház 
bemutatása) 
A lakóhely 
bemutatása: 

Kommunikatív 
tevékenységek:  
A tanuló 
- bemutatja közvetlen 
környezetét: a 
szobáját, otthonukat 
- bemutatja tágabb 
környezetét: A 

    



nevezetességek, 
szolgáltatások, 
szórakozási 
lehetőségek 
A városi és a 
vidéki élet 
összehasonlítása 
Időjárás 
 
 
 

Szóbelis 
tankönyv: 

20-21. oldal  
44-45. oldal 

 
Írásbelis 

tankönyv: 
36-47. oldal 

falut/várost, ahol 
lakik 
- bemutatja 
fővárosunkat 
- összehasonlítja a 
városi és vidéki életet 
- ismerteti az 
időjárást 
 
- gyakorolja a helyes 
kiejtést 
- szituációs 
helyzetben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 
- levélírásban 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- olvasott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- hallott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- nyelvhelyességi 
tesztekben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 

 
 

IV. AZ ISKOLA 
 

19-
24. 

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 

Kommunikatív 
tevékenységek:  
A tanuló 
- bemutatja saját 
iskoláját, az iskolai 
hagyományokat, 
ünnepeket 
- bemutatja az iskolai 
hétköznapokat: 
tantárgyak és 
érdeklődési kör 
- kifejti véleményét a 
nyelvtudás 
fontosságáról 
 
- gyakorolja a helyes 
kiejtést 
- szituációs 
helyzetben gyakorolja 

    



 
 
 

Szóbelis 
tankönyv:  

21-23. oldal  
46. oldal 

 
Írásbelis 

tankönyv: 
50-60. oldal 

a téma szókincsét, 
kifejezéseit 
- levélírásban 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- olvasott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- hallott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- nyelvhelyességi 
tesztekben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 

  



 

V. A MUNKA VILÁGA 

 

25-
30. 

Diákmunka, nyári 
munkavállalás 
Pályaválasztás, 
továbbtanulás 
vagy munkába 
állás 
 
 
 

Szóbelis 
tankönyv:  

23-26. oldal  
47. oldal 

 
Írásbelis 

tankönyv: 
64-75. oldal 

Kommunikatív 
tevékenységek:  
A tanuló 
- elsajátítja a német 
nyelvű önéletrajz és 
kísérőlevél 
megírásának 
szókincsét 
- elsajátítja, hogyan 
mutassa be 
erősségeit és 
kompetenciáit egy 
álláskereső-
szituációban 
- elsajátítja, hogyan 
igazodjon el az állást 
kínáló hirdetések 
között 
 
- gyakorolja a helyes 
kiejtést 
- szituációs 
helyzetben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 
- levélírásban 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- olvasott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- hallott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- nyelvhelyességi 
tesztekben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 

    

  



 

VI. ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG ÉS BETEGSÉG 
 

31-
36. 

Napirend, 
időbeosztás 
Étkezési szokások 
a családban 
Ételek, kedvenc 
ételek 
Étkezés iskolai 
menzán, 
éttermekben, 
gyorséttermekbe
n 
Gyakori 
betegségek, 
sérülések, 
baleset 
Gyógykezelés 
(háziorvos, 
szakorvos, 
kórházak) 
Az egészséges 
életmód (a 
helyes és a 
helytelen 
táplálkozás, a 
testmozgás 
szerepe az 
egészség 
megőrzésében, 
testápolás) 
 
 

Szóbelis 
tankönyv:  

26-31. oldal  
47-49. oldal 

 
Írásbelis 

tankönyv: 
78-91. oldal 

Kommunikatív 
tevékenységek:  
A tanuló 
- ismerteti 
napirendjét 
- ismerteti étkezési 
szokásait 
- összehasonlítja a 
különböző 
módon/helyszínen 
történő étkezéseket 
- kifejti véleményét 
és bővíti szókincsét az 
egészséges 
életmódról 
- elmeséli, milyen 
betegségben 
szenvedett eddig 
- elsajátítja az 
egyszerűbb 
betegségeket és 
gyógykezelésük 
szókincsét 
- gyakorolja a helyes 
kiejtést 
- szituációs 
helyzetben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 
- levélírásban 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- olvasott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- hallott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- nyelvhelyességi 
tesztekben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 

    

 
 

VII. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS 
 



37-
42. 

Szabadidős 
elfoglaltságok, 
hobbik 
Színház, mozi, 
koncert, kiállítás 
stb. 
Sportolás, 
kedvenc sport, 
iskolai sport 
Olvasás, rádió, 
tévé, videó, 
számítógép, 
internet 
Kulturális 
események 
 
 
 

Szóbelis 
tankönyv:  

31-33. oldal  
49-50. oldal 

 
Írásbelis 

tankönyv: 
94-107. oldal 

Kommunikatív 
tevékenységek:  
A tanuló 
- ismerteti szabadidős 
tevékenységeit 
- bemutatja hobbiját 
- randevút beszél 
meg 
- kifejti véleményét 
kedvenc filmjéről, 
könyvéről 
- bemutatja kedvenc 
sportját 
- bemutatja a 
fővárosi kulturális 
eseményeket 
- ismerteti, ő milyen 
kulturális 
eseményeken vesz 
részt 
 
- gyakorolja a helyes 
kiejtést 
- szituációs 
helyzetben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 
- levélírásban 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- olvasott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- hallott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- nyelvhelyességi 
tesztekben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 

    

 
 

VIII. UTAZÁS, TURIZMUS 
 

43-
48. 

A közlekedés 
eszközei, 
lehetőségei, a 
tömegközlekedés 
Nyaralás itthon, 
illetve külföldön 

Kommunikatív 
tevékenységek:  
A tanuló 
- bemutatja a főváros 
közlekedését 
- ismerteti, hogyan 
jut el az iskolába 

    



Utazási 
előkészületek, 
egy utazás 
megtervezése, 
megszervezése 
Az egyéni és a 
társasutazás 
előnyei és 
hátrányai 
 
 
 

Szóbelis 
tankönyv:  

34-39. oldal, 
50-51. oldal 

 
Írásbelis 

tankönyv: 
110-123. oldal 

- útbaigazítást ad egy 
szituációs helyzetben 
- elsajátítja egy 
utazás 
megszervezéséhez 
szükséges szókincset 
és kifejezéseket 
- kifejti véleményét a 
társasutazásról ill. 
egyéni utazásról 
- bemutat egy 
magyarországi ill. egy 
külföldi úticélt 
- gyakorolja a helyes 
kiejtést 
- szituációs 
helyzetben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 
- levélírásban 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- olvasott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- hallott 
szövegértésben, 
nyelvhelyességi 
tesztekben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 

 
 

IX. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 
 

49-
54. 

Népszerű 
tudományok, 
ismeretterjesztés 
A technikai 
eszközök szerepe 
a mindennapi 
életben  
 
 

Szóbelis 
tankönyv:  

39-40. oldal, 
52. oldal 

 
 

Kommunikatív 
tevékenységek:  
A tanuló 
- megérti az 
egyszerűbb technikai 
újdonságokról szóló 
újságcikkeket 
- kifejti véleményét a 
mobiltelefonról 
- kifejti véleményét a 
számítógép-
használatról 
- kifejti véleményét az 
internetről 
 
- gyakorolja a helyes 
kiejtést 

    



- szituációs 
helyzetben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 
- levélírásban 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- olvasott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- hallott 
szövegértésben 
gyakorolja a téma 
szókincsét, 
kifejezéseit 
- nyelvhelyességi 
tesztekben gyakorolja 
a téma szókincsét, 
kifejezéseit 

  



55.  
 
 

előző évek 
érettségi 

feladatsoraiból 
válogatás 

A tanuló 
- tökéletesíti az 
olvasás és hallás 
utáni értést 
- ellenőrzi a 9 
témakörben 
található szókincs és 
nyelvtani szerkezetek 
elsajátításának 
szintjét 
- az általános 
pontozás szerint 
50%-os vagy annál 
magasabb 
eredményt ér el 
- helyesen értelmezi 
a nyelvi szándékot és 
reakciót 

    

56. Hallott szöveg 
értése 
 
 
 

előző évek 
érettségi 

feladatsoraiból 
válogatás 

A tanuló  
- tökéletesíti a hallás 
utáni értést  
- megoldja a 
feladatokat 
különböző technikák 
alkalmazásával (true/ 
false, állítások 
hozzárendelése 
személyekhez, 
jegyzet)  
- ismeri az érettségi 
vizsga sémáját  
- az általános 
pontozás szerint 50%-
os vagy annál 
magasabb eredményt 
ér el 

    

  



57-
58. 

Olvasott szöveg 
értése 
 
 
 

előző évek 
érettségi 

feladatsoraiból 
válogatás 

A tanuló  
- tökéletesíti az 
olvasás utáni értést  
- ismeri az érettségi 
vizsga sémáját  
- az általános 
pontozás szerint 50%-
os vagy annál 
magasabb eredményt 
ér el 

    

59-
60. 

Írás 
 
 
 

előző évek 
érettségi 

feladatsoraiból 
válogatás 

- A tanuló  
- önállóan ír választ a 
hirdetésre/levélre és 
aktivizálja a korábban 
megtanult szavakat, 
kifejezéseket 
- ismeri az érettségi 
vizsga sémáját  
- az általános 
pontozás szerint 50%-
os vagy annál 
magasabb eredményt 
ér el 

    

61-
64. 

Beszéd 
 
 
 

előző évek 
érettségi 

feladatsoraiból 
válogatás 

A tanuló  
- forgatókönyv szerint 
párbeszédet folytat 
- forgatókönyv szerint 
önállóan fejti 
kivéleményét a 9 
témakörben 
- ismeri az érettségi 
vizsga sémáját  
- az általános 
pontozás szerint 50%-
os vagy annál 
magasabb eredményt 
ér el 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orosz nyelv – 12. évfolyam 

  

1. negyedév 

Személyes vonatkozások, család 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Etika: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom 

Konfliktusok és kezelésük. 

Környezetünk 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

  

NYELVTAN 

A függőbeszéd. 

A névmási rendszer bővítése 

2. negyedév 

A munka világa 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

NYELVTAN 

Az igerendszer bővítése. 

A melléknévi igenév 



  

3. negyedév 

Utazás, turizmus 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere 

stb.). 

Turisztikai célpontok. 

  

NYELVTAN 

A szenvedő szerkezet 

4. negyedév 

Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok. 

Kultúra 

Egy Csehov-novella 

  

NYELVTAN 

  

[nincsen új] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


