
Osztályozóvizsgák anyagai 2018/2019. 1. félév 
 

10.a osztály 

 

Irodalom I. félév 
- A reneszánsz világirodalma (jellemzői, világképe, Petrarca, Boccaccio, Shakespeare és 

műveik értő elemzése) 

- A magyarországi reneszánsz irodalom (Janus Pannonius, Balassi Bálint és műveik értő 

elemzése) 

- A barokk jellemzői, háttere, világképe 

- A magyar barokk irodalma (Zrínyi Miklós, Pázmány Péter, Mikes Kelemen és műveik értő 

elemzése) 

- A francia klasszicista színház (jellemzői, Moliére műveinek elemzése) 

- A felvilágosodás világirodalma (jellemzői, háttere, az angol felvilágosodás – Defoe, Swift, a 

francia felvilágosodás – Voltaire, Rousseau, a német felvilágosodás – Goethe) 

- A magyar felvilágosodás irodalma (előzményei, háttere, Bessenyei György, Batsányi János, 

Kazinczy Ferenc, Kármán József, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel és műveik értő 

elemzése) 

Memoriterek: Shakespeare: Rómeó és Júlia erkélyjelenet; Balassi Bálint: Hogy Júliára talála; 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete; Zrínyi Miklós: Prerorátio, Csokonai: A Reményhez) 

 

Tankönyv+: Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 9. és 10. 

 

Nyelvtan I. félév 
- Jelek és jelrendszerek (jelek csoportosítása, hangalak és jelentés kapcsolata) 

- Szövegtan (fogalma, szövegtípusok, szerkezete, szövegkohézió) 

- Stilisztika (a zeneiség stíluseszközei, a szókincs mint stíluseszköz, szóalakok és 

mondatformák, alakzatok, szóképek, a nem nyelvi stíluseszközök, a bemutatkozás 

szövegtípusai, hivatalos levelek, a magánéleti és a hivatalos szövegek stílusa) 

 

Tankönyv: Antalné Szabó Ágnes, Rátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 9. és 10. 

 

Irodalomból és nyelvtanból is szóbeli és írásbeli vizsga is van. 

A szóbeli vizsgán egy téma önálló kifejtése a fentiek közül és a hozzá tartozó memoriter 

elmondása. 

Az írásbelin egy 45 perces feladatsor megoldása. 

 

 

Történelem 

 
Az első félévben a középkori magyar történelmet vesszük át. A féléves jegy megszerzésének 

feltétele osztályozó vizsga vagy témazárók megírása ebből a témakörből, valamint egyéni 

projektmunka elkészítése. A tananyag a Történelem 9. tankönyv utolsó fejezetében található. 

I) A magyar nép és a Magyar Királyság története 1301-ig 

1) A magyar nép kialakulása és vándorlása. A honfoglalás 

2) Géza fejedelem és I. (Szent) István államszervező munkája 

3) I. (Szent) László és Könyves Kálmán törvényei 

4) II. András és az Aranybulla 

5) IV. Béla uralkodása 



 

II) A Magyar Királyság története 1301-től 1490-ig 

1) Károly Róbert gazdasági reformjai 

2) Társadalmi változások a XIV-XV. században (jobbágyság, nemesség, városok) 

a. Az 1351-es törvények 

b. A városok fejlődése az Anjou királyok és Luxemburgi Zsigmond alatt 

c. A jobbágyság adóterhei a XIV-XV. században (tized, kilenced, kapuadó  

füstpénz, rendkívüli hadiadó, robot) 

3) Hunyadi János törökellenes harcai 

4) Hunyadi Mátyás uralkodása 

a. Mátyás hatalomra kerülése (1458, 1464) 

b. Külpolitika: törökellenes harcok, nyugati hódítások 

c. Belpolitika: adók, állami bevételek 

d. Kultúra: reneszánsz udvar, Corvina könyvtár 

 

Egyéni projektmunka: 

A középkori magyar történelemből egyénileg választott téma kidolgozása, abból power point 

vagy prezi készítése. 

 

Matematika angolul 

Témakörök: 

1.  Geometria: 

 Körrel kapcsolatos ismeretek 

 Ívmérték: fok-radián átváltás 

 Középponti és kerületi szögek tétele 

 Húrnégyszögek tétele 

2. Algebra: gyökvonás 

 A négyzetgyök definíciója, azonosságai 

 A nevező gyöktelenítése 

 A számok n-edik gyöke, azonosságok 

3. Algebra: a másodfokú egyenlet 

 A másodfokú egyenlet és függvény 

 Hiányos másodfokú egyenletek 

 Teljes négyzetté alakítás 

 A másodfokú egyenlet megoldóképlete 

 A diszkrimináns fogalma 

 Polinom gyöktényezős alakja, szorzattá alakítás 

 Gyökök és együtthatók összefüggése, Viéte-formulák 

 Másodfokúra visszavezethető magasabb fokú egyenletek 

 Másodfokú egyenlőtlenségek  

 Négyzetgyökös egyenletek 

 A számtani és mértani közép 

 Másodfokú egyenletre vezető szöveges problémák  

 



Kémia angolul 

Birch: 50 ideas in Chemistry 

Unit 1-7, short multiple choice test 

Choose 4 favourite ideas out of the 50 and write an essay on them focusing on: new 

discoveries, fun facts, historical data, scientist mentioned.  

Essay: hard copy, 350 words each, justified line alignment, font size 12 pt, 1,5 spacing. If 

more sources are used reference to the sources must be added, always include the personal 

opinion and reflections. 

 

Angol nyelv 

Gyermekkori élmények. Öröklődés. 

Előtagok, időhatározók, szóösszetételek. 

Az angol nyelv története  

Labdajátékok eredete 

Határozós szókapcsolatok Beszélt nyelvi fordulatok 

Beszámoló egy eseményről. Szövegelemzés, szöveg létrehozása. 

Érzelmi állapotok leírása. 

Művek és szereplők leírása összetett melléknevekkel.  

Szókapcsolatok. 

Szövegelemzés: A legyek ura (Golding) 

Képek összehasonlítása 

Filmkritika elemzése, írása 

Beszélt nyelvi fordulatok 

Módosítószók, a témához kapcsolódó melléknevek. 

Emberi kapcsolatok. Barátság. 

Házasság az Egyesült Királyságban. 

Állandósult szókapcsolatok 

Egy szerelmi történet feldolgozása.  

Konkrét és átvitt értelmű kifejezések. 

Egyeztetések, érvelés. 

Beszélt nyelvi fordulatok, szókapcsolatok. 

Egy turisztikai célpont leírása. 

Leíró melléknevek. 

Beszélt nyelvi fordulatok 



A változás folyamatának leírása. 

Nyomatékosítás összehasonlításokban 

Dal üzenetére reagálás 

 

Egy emberi életút változása. 

A dinoszauruszok kihalása  

Véleménynyilvánítás városfejlesztési tervvel kapcsolatban. 

Tárgyaló (taglaló) esszé elemzése, írása 

Bizonyosság árnyalatainak kifejezése. 

Háborús konfliktusok. 

Szókapcsolatok, idiómák. 

Családi feszültségek 

Polgárjogi küzdelmek  

Cikk egy természetbúvárról 

Szókapcsolatok 

Az előadás (prezentáció) jellegzetességei, témaváltás, ellenvéleményre reagálás, visszautalás. 

Kapcsolódó kifejezések 

Egy példakép jellemzése 

 

Nyelvtan: 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései 

Szokás, rendszeresség kifejezése a jelenben és a múltban 

Többtagú igék (phrasal verbs) szenvedő és főnévi igeneves szerkezetekben  

Egy élménybeszámoló nyelvezete: szinonimák, árnyalás, hasonlatok. 

Hangsúlyozás és figyelemfelkeltés rövid mondatokkal. 

Hasonlító szerkezetek. 

Narratív igeidők, modalitás - segédigék a múlt eseményei kifejezésére 

Következtetés kifejezése, 

hasonlóság és különbség kifejezése 

Szerkezeti tömörítés határozói mellékmondatokkal. 

Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használa-tának gyakorlása. 

A Present Perfect igeidők aspektusának összehasonlítása (Simple, Continuous) 

Igealakok. 



Igei szerkezetek (ige után álló infinitive / -ing alak) 

Szövegszerkezet és jellemző szó¬kin¬cs gyakorlása 

Hasonlító szerkezetek (the –er … the –er; less and less interesting) 

Feltételes mondatok (fordított szórenddel). Kevert szerkezet. (Mixed conditionals) 

Szövegösszetartó eszközök: redukált mellékmondatok 

Szövegösszetartó eszközök: kötőszavak 

Szavak, kifejezések és az eddig tanult nyelvi elemek használa-tának gyakorlása. 

Mondathatározók 

Szóismétlés elkerülése (Ellipsis) 

Írás: Essay és Review 

Biológia 
Dr.Lénárd Gábor Biológia 10. tankönyv 

Az élőlények rendszerezése 

Szerveződési szintek 

Vírusok, baktériumok, eukarióta egysejtűek, gombák, szivacsok, állatok 

 

Fizika 
 

Tankönyv: Dégen Csaba-Póda László-Urbán János: Fizika 10. (5-105.old) 

 

Elektrosztatika 

 Az elektromos töltés fogalma, az elektrosztatikai alapfogalmak, alapjelenségek 

értelmezése gyakorlati tapasztalatok, kísérletek alapján, 

 Ponttöltések közötti erő kiszámítása, 

 Különböző anyagok kísérleti vizsgálata vezetőképesség szempontjából, jó szigetelő és 

jó vezető anyagok felsorolása, 

 Egyszerű elektrosztatikai jelenségek felismerése a fénymásoló és nyomtató 

működésében sematikus ábra alapján, 

 A villámok kialakulása, a villámhárítók működése 

 Az elektromos térerősség és az elektromos feszültség és használatuk a jelenségek 

leírásában, értelmezésében, 

 A kondenzátorok és alkalmazásuk az elektrotechnikában konkrét példák alapján, 

Az elektromos áram, mágneses mező 

 Az elektromos áram, egyszerű áramkörök, 

 Az elektromos áram hő-, fény-, kémiai és mágneses hatása, 

(Orvosi alkalmazások: EKG, EEG felhasználási területeinek, diagnosztikai szerepe) 

 Az elektromos ellenállás, kiszámításának módja, mérése, az értékek összehasonlítása. 

 Az egyszerűbb kapcsolási rajzok értelmezése, 

 A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzői, az eredő ellenállás 

fogalma, 

 A biztosítékok szerepének megismerése a lakásokban. 

 Az elektromos munkavégzés, a Joule-hő, valamint az elektromos teljesítmény 

kiszámítása, fogyasztók teljesítményének összehasonlítása. 

 Az energiatakarékosság kérdéseinek ismerete, a villanyszámla értelmezése. 



 Egyszerűbb számítási feladatok, gazdaságossági számítások elvégzése. 

 Régi és mai elektromos világítási eszközök összehasonlítása. 

 Hagyományos izzólámpa és azonos fényerejű, fehér LED-eket tartalmazó lámpa 

elektromos teljesítményének összehasonlítása. 

 Az elemek, telepek, újratölthető akkumulátorok alapvető fizikai tulajdonságainak, 

paramétereinek ismerete, 

 Egyszerű számítások elvégzése az akkumulátorokban tárolt energiával, töltéssel 

kapcsolatban, 

 Az alapvető mágneses jelenségek, a mágneses mező mérésének ismerete, 

 A Föld mágneses tere szerkezetének, az iránytű működésének ismerete, 

 Az elektromágneses indukció jelenségeinek értelmezése egyes alapesetekben. 

 

 A dinamó és a generátor működési alapelvének értelmezése, szemléltetése kísérleti 

tapasztalat alapján. 

 A nagy elektromos hálózatok felépítésének, alapelveinek ismerete. 

 

Földrajz 
 Cambridge IGSCE Geography könyv -  könyvtárból vagy Pólya Balázstól 

 Első 70 oldal -  témák szerint: Population Dynamics, Migration, Population St ructuce, 

Population Density and distibution, Settlements and service provision, Urban 

Settlements, Urbanization  

 132-ik oldalról, Development, Food Production, Industry, Tourism, Energy 

 

Célnyelvi civilizáció 
US symbols: Flag, Great Seal, Anthem, Statue of Liberty, Uncle Sam 

US mentality, characteristics of the people, stereotypes 

The 50 US states, introduction of one chosen state in detail 

US geography 

 

Programa de examen de espanol para los chicos  que rinden libre (Spanyol 

osztályozóvizsga magántanulóknak ) 

Colores 1.  

Curso: 10a. 

Unidad 9: Qué tiempo hace? 

 Utilización de los verbos que acompanan los sustantivos referidos al clima. 

 Vocabulario referido al clima/tiempo. 

 Perífrase: ESTAR + GERUNDIO. 

 Comprensión auditiva. 

 La parte de civilización y cultura (comprensión lectora). 

 

Unidad 10. Qué han hecho? 

 El participio pasado de los verbos. 

 El pretérito perfecto. Formación y utilización. 

 Marcadores de tiempo del pretérito perfecto. 

 Comprensión auditiva. 



 Cultura y civilización (comprensión lectora). 

 

Unidad 11.  Qué pasó? 

 Pretérito indefinido. Formación y utilización. 

 Los marcadores de tiempo. 

 Comprensión auditiva. 

 Cultura y civilización (comprensión lectora). 

 

Informatika 

 
Az első félévben a szövegszerkesztés és táblázatkezelés érettségi feladatokkal foglalkozunk. 

A felkészüléshez ajánlom a korábbi évek érettségi feladatai közül a következőket: 

Szövegszerkesztés: Kőszén, Latinovits, A zöldborsó, Gyorstájékoztató, Szamóca 

Táblázatkezelés: Fogyasztás, Ittas vezetés, Gyümölcsök, Testtömegindex, Lángos 

A feladatok megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján vagy az infofeladatok.hu 

weboldalon. 

Az infofeladatok.hu (szl, csigabiga) weboldalon a Segédanyagoknál található a felkészüléshez 

felhasználható tananyag is, különösen az Excel függvények átismétléséhez. 

A vizsga 2 x 45 perces gyakorlati feladat lesz, mindkét témakörből egy-egy feladat 

megoldása. 


