
Osztályozóvizsgák anyagai 12. a 

2018/2019   1. félév 

Biológia 

Biológia-egészségtan tankönyv 12. (Eszterházy Károly Egyetem OFI) 

Molekuláris genetika 

Az öröklődés törvényei (feladatok) 

Evolúció 

Matematika 

 Sequences – Booklet p. 2-11 

 Solid Geometry – Booklet p. 12-20 

 Logic and graphs – Booklet p. 21-26 

Magyar nyelv és irodalom 

Magyar nyelv:  

- Az érettségi tételsor első 10 tételének vázlatszerű ismerete (az eddig vett anyagok 

megtalálhatók az osztály közösségi csoportjában megosztva) 

Magyar irodalom: a szerzőkre vonatkozó elméleti törzsanyag a tankönyvben megtalálható, 

versek, elemzések, memoriterek illetve a kötelező olvasmányok értő elemzése érettségi 

követelmény szinten elvárható 

- Kosztolányi Dezső (Édes Anna) 

- Móricz Zsigmond (Árvácska) 

- Juhász Gyula 

- Karinthy Frigyes (Így írtok ti) 

- Tóth Árpád 

- József Attila (memoriter) 

Történelem 

A félév során négy témakört veszünk át. A féléves jegy megszerzésének feltétele osztályozó 

vizsga vagy témazárók megírása ezekből a témakörökből.  

 

I.Egyetemes és magyar történelem a két világháború között 

1. Politikai és gazdasági konszolidáció az 1920-as években 

2. Az 1929-es gazdasági világválság 

3. Diktatúrák megerősödése az 1930-as években 

 

II. A második világháború 

1. A háború kitörése és a tengelyhatalmak térnyerése 

2. A háború fordulópontjai és a szövetségesek győzelme 

3. Népirtás és a holokauszt 

4. Magyarország a II. világháborúban 



a. belépés a háborúba 

b. harcok a keleti fronton 

c. Magyarország megszállása, harcok az ország területén 

d. A holokauszt Magyarországon  

 

III. A hidegháború és a kétpólusú világ 

1. A két katonai-politikai tömb szembenállása, jellemzői. A német kérdés 

2. Katonai és politikai küzdelmek a hidegháború korában 

a. A koreai háború 

b. A szuezi válság 

c. A kubai rakétaválság 

d. A vietnámi háború 

e. A helsinki konferencia 

 

3. A szovjet blokk kialakulása és jellemzői 

a. A kommunista pártok térnyerése  

b. tervgazdálkodás, KGST 

c. Jugoszlávia helyzete 

 

4. Az ENSZ megalakulása és főbb intézményei  

 

IV. Magyar történelem a II. világháború után 

1. Demokratikus kísérlet, az ország újjáépítése 1945-1947 

2. A kommunista diktatúra kiépülése és a Rákosi-korszak 

3. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

4. A kádári konszolidáció 

5. A szocialista rendszer válsága és a rendszerváltás 

 

Célnyelvi civilizáció 

UK immigration 

Multicultural Britain 

Brexit 

British education system compared to the Hungarian system  

British literature: introduction of a chosen author and a book of classical value 

 

Német nyelv 

Deutsch.com3 42-45. leckék 

Fakultációs tárgyakból félévkor nem, év végén kell vizsgázni. 


