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Iskolánk javító vizsga követelménye, a középszintű érettségi vizsga követelménye. 
 
 
 

ÉLŐ IDEGEN NYELV (Angol nyelv; Német nyelv) 
 

A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes 
vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza. A dokumentum konkrét nyelvi példákat 
nem tartalmaz. 

Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak 
megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. 

A vizsga mindkét szinten írásbeli és szóbeli részből áll, és a négy nyelvi alapkészséget méri: 

olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség és íráskészség. A 
 
kommunikatív készségek alkalmazásához a nyelvhasználónak rendelkeznie kell megfelelő 
szókinccsel, és ismernie kell a nyelv struktúráját is. Ezért a nyelvtani és lexikai kompetenciát 
mindkét szinten külön vizsgarész keretében is mérjük. A vizsga egynyelvű, 
azaz közvetítési készséget nem mér.  

A követelmények az Élő idegen nyelvi érettségi vizsga általános követelményei, valamint az 
Európa Tanács idegennyelv-oktatással kapcsolatos ajánlásai alapján készültek. Az idegen 
nyelvi érettségi vizsga szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács skálájához. A vizsga 
középszintje a B1, az emelt szint pedig a B2 szintnek felel meg. 
 

 Európa Tanács Érettségi vizsga 
  

C2 Mesterszint  
  

C1 Haladó szint  
   

B2 Középszint Emelt szint 

B1 Küszöbszint Középszint 
A2 Alapszint  

  

A1 Minimumszint  
   

 
Az Európa Tanács B1, B2 szintjeinek általános leírása: 

 
B2 Megérti a változatos, konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, követni tudja a hosszabb, 

összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes módon tud a célnyelven interakciót folytatni. Világos és 
részletes szöveget tud létrehozni különböző témákról. Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a különböző 
lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

 
B1 Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, amelyek gyakori élethelyzetekhez 

kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). Képes külföldiekkel kommunikálni mindennapi helyzetekben. 
Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési 
körébe tartoznak. Be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről. Rövid magyarázatot 
tud fűzni eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző álláspontokat és terveket. 

 
 

A dokumentum az élő idegen nyelvi érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeit és 
vizsgaleírását tartalmazza. A vizsga szintje, alapelvei és a készségek szintjén 
megfogalmazott követelményei azonosak minden élő idegen nyelvben.  

Az I. fejezetben találhatók a részletes vizsgakövetelmények. Először a készségekre lebontott 
követelményeket, a szövegek jellemzőit és a szövegfajtákat soroljuk fel mindkét  
szintre vonatkozóan   a vizsgarészek lebonyolításának sorrendjében. Ezt   követik a 

témakörök,  a  kommunikációs helyzetek  és szándékok,  továbbá  a  nyelvtanra  és a 

szókincsre vonatkozó információk.      

A készségeken  belül külön jelöljük az  Európa  Tanács  szintrendszere  szerinti  B1 

és B2 szintű  követelményeket.   Az adott szinten megfogalmazott követelmények 



  
 
 
magukban foglalják az alacsonyabb szinten megadottakat is.  

A dokumentum II. fejezete, a vizsgaleírás először a középszintű, majd az emelt szintű 

vizsgát mutatja be. A vizsgarészek itt is a lebonyolítás sorrendjében követik egymást. A 

könnyebb kezelhetőség érdekében az egyes vizsgarészek leírásakor megismételjük a 

készségekre lebontott követelményeket, a szövegek jellemzőit és a szövegfajták felsorolását. 
 

 

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 

 

Az emelt szinten megjelenő követelményekbe a középszint követelményei is beleértendők. 

 

A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 
 

1. Olvasott szöveg értése 

 
 VIZSGASZINTEK 
 Középszint (B1) Emelt szint (B2) 

1.1 Készségek A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák 
 alkalmazásával a szövegben  

 a gondolatmenet lényegét megérteni a gondolatmenetet követni 
   

 véleményeket, érvelést nagy véleményeket, érvelést követni 
 vonalakban követni  

 egyes részinformációkat kiszűrni. az információkat megfelelő 
  részletességgel megérteni 
   

  a szerző álláspontjára következtetni 
   

  a szerző, illetve a szereplők érzéseire, 
  érzelmeire következtetni. 
    

A vizsgarészben használt szöveg 
- autentikus, esetleg kismértékben szerkesztett,  
- tartalma, szerkezete, nyelve világos, - tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános 
érdeklődésének,  
- megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre, - 
kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó,  
- autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem 

követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához. 

 
 VIZSGASZINTEK 
 Középszint (B1) Emelt szint (B2) 
1.2 A szöveg jellemzői rövid, tartalmilag és szerkezetileg hosszabb, nyelvileg és tartalmilag 
 világos összetettebb 
   

 hétköznapi nyelven íródott. konkrét vagy elvont témájú. 
   

1.3 Szövegfajták utasítások (pl. használati utasítások) publicisztikai írások. 
   

 tájékoztató szövegek (pl. hirdetés,  

 menetrend, prospektus, műsorfüzet)  

 levelek  
   

 újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport)  

   

 ismeretterjesztő szövegek  

   

 egyszerű elbeszélő szövegek  

   

 irodalmi szövegek.  

   



    

 2. Nyelvhelyesség   
    

 VIZSGASZINTEK  

 Középszint (B1) Emelt szint (B2)  

2.1 Készségek A vizsgázó képes   
    

 gyakran használt nyelvtani szerkezetek és változatos nyelvtani szerkezetek és  

 lexikai egységek felismerésére, lexikai egységek felismerésére,  

 kiegészítésére és létrehozására kiegészítésére és létrehozására  

 szövegszinten. szövegszinten.  

    

A vizsgarészben használt szöveg vagy szövegrészlet   
- nehézségi foka alacsonyabb, mint az olvasott szöveg megértését mérő feladatoknál,  

- autentikus, esetleg szerkesztett,    

- tartalma, szerkezete, nyelve világos,   

- tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének,  
- megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre,  

- kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó,   
- autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem  

követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához,  

    

    

 VIZSGASZINTEK  

 Középszint (B1) Emelt szint (B2)  

2.2 A szöveg jellemzői rövid, tartalmilag és szerkezetileg hosszabb, nyelvileg és tartalmilag  
 világos összetettebb  
    

 hétköznapi nyelven íródott. konkrét vagy elvont témájú.  

    

 3. Hallott szöveg értése   
   

 VIZSGASZINTEK  

 Középszint (B1) Emelt szint (B2)  

3.1 Készségek A vizsgázó képes az értési céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák  

 alkalmazásával a szöveg   

    
 gondolatmenetét nagy vonalakban gondolatmenetét részleteiben is követni  

 követni   
    

 egyes tényszerű részinformációkat megértésén túl a szövegkörnyezetből  

 megérteni. következtetni az egyes beszélők  

  álláspontjára  
    

  megértésén túl a szövegkörnyezetből  

  következtetni a beszélők érzelmeire és  

  egymáshoz való viszonyára.  
    

A vizsgarészben használt szöveg    
- autentikus vagy autentikus hangzású (stúdiófelvétel),   

- tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésének,  

- megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét meghaladó ismeretekre,  

- kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó,   
- anyanyelvi beszélők közvetítésével hangzik el,   

- egy vagy több beszélő közvetítésével hangzik el,   

- akusztikai minősége kifogástalan,   

- hossza és tartalma nem terheli meg feleslegesen a vizsgázó memóriáját,   

- autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem  

követelmény az adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához.  

    



    

    
 VIZSGASZINTEK  

 Középszint (B1) Emelt szint (B2)  

3.2 A szöveg jellemzői hétköznapi nyelven hangzik el, változatos nyelvtani szerkezetekből és  

 alapvetően gyakran használt nyelvtani lexikai elemekből építkező  

 szerkezetekből és lexikai elemekből   

 építkezik   
    

 normál tempójú természetes, a szöveg jellegének  

  megfelelően változatos tempójú  
    

 a standard kiejtés(ek)hez közel álló. tartalmilag és szerkezetileg összetett.  
    

3.3 Szövegfajták közérdekű bejelentések, közlemények általános érdeklődésre számot tartó  

 (pl. pályaudvaron, repülőtéren, témáról szóló ismeretterjesztő szövegek.  

 áruházban)   
    

 rögzített telefonos szövegek (pl.   

 üzenetrögzítő, információs szolgálatok:   

 útinformáció, menetrend)   
    

 utasítások (pl. utcán, repülőtéren,   

 pályaudvaron)   
    

 médiaközlemények (pl. időjárás-jelen tés,   

 reklám, programismertetés, rövid hír)   
    

 beszélgetések, telefonbeszélgetések   
    

 műsorrészletek   
    

 riportok, interjúk   
    

 beszámolók.   
    

 4. Íráskészség   
   

 VIZSGASZINTEK  

 Középszint (B1) Emelt szint (B2)  

4.1 Készségek A vizsgázó képes   
 - a feladatban megadott kommunikációs szándékokat megvalósítani (lásd  

 Kommunikációs helyzetek és szándékok című részt),  

 - a megadott témákhoz kapcsolódó szövegeket írni (lásd Témakörök című részt),  
    

 ismert, köznapi témákról írni és a megadott témákat általános  

 véleményét is megfogalmazni nézőpontból is tárgyalni  
    

 meglévő szókincsét változatosan álláspontját viszonylag árnyaltan,  

 használni érvelését rendszerezetten kifejteni  
    

 a szöveget megfelelően felépíteni és a nyelvi eszközök széles skálájának  

 tagolni, a logikai viszonyok kifejezését változatos alkalmazásával összefüggő,  

 szolgáló nyelvi eszközöket alkalmazni megfelelően tagolt, logikusan felépített  

  szöveget létrehozni  
    

 a szövegfajtának, a közlési szándéknak, a   

 címzetthez való viszonyának megfelelő   

 stílust és hangnemet, választani   
    

 az adott szövegfajta formai a nyelvtani struktúrákat valamint a  

 sajátosságainak megfelelő írásművet helyesírás szabályait rendszerszerű hibák  

 létrehozni nélkül, nagy biztonsággal alkalmazni.  
    

 egyszerű nyelvtani szerkezeteket,   

 nyelvi fordulatokat és a helyesírási   

 szabályokat általában biztonsággal   

 alkalmazni.   
    



    
 

    
 

4.2 Szövegfajták személyes jellegű közlés (pl. e-mail, olvasói levél  
 

 üzenet, blog, naplóbejegyzés)   
 

    
 

 meghívó cikk (diák)újság számára.  
 

    
 

 magánjellegű vagy intézménynek pl.   
 

 nyelviskolának) szóló levél.   
 

    
 

 5. Beszédkészség   
 

   
 

 VIZSGASZINTEK  
 

 Középszint (B1) Emelt szint (B2)  
 

5.1 Készségek A vizsgázó képes   
 

 - a megadott helyzetekben és szerepekben, a feladatnak megfelelő  
 

 kommunikációs szándékokat megvalósítani (lásd Kommunikációs helyzetek és  
 

 szándékok című részt),   
 

 - a megadott témákról szóló beszélgetésekben részt venni (lásd a Témakörök  
 

 című részt),   
 

 - a kommunikációs stratégiákat a szintnek megfelelően, hatékonyan alkalmazni (pl.  
 

 beszélgetést elkezdeni, fenntartani és befejezni).  
 

    
 

 az egyszerű nyelvi eszközök széles folyékonyan, helyesen és  
 

 

hatékonyan használni a 
  

 skáláját rugalmasan használni, és ezzel  
 

 

nyelvet 
  

 mondanivalójának nagy részét  
 

    

 egyszerűen kifejezni   
 

  gondolatait, álláspontját  
 

  következetesen,  
 

  folyamatasan kifejteni,  
 

     

 ismerős témáról folyó társalgásban részt a megadott témákat általánosabb  
 

 venni nézőpontból is tárgyalni  
 

    
 

 kevésbé begyakorolt mindennapi folyamatosan és természetesen részt  
 

 helyzetekben felmerülő feladatokat venni a különböző témájú társalgásokban  
 

 megoldani   
 

 viszonylag folyékonyan elmondani egy bonyolultabb, váratlan elemeket is  
 

 történetet, beszámolni élményeiről és tartalmazó feladatokat sikeresen  
 

 érzéseiről megoldani  
 

     

  elmagyarázni álláspontját, világosan  
 

  érvelni  
 

    
 

 érezhető akcentusa és esetleg lassú enyhe akcentusa ellenére természetes  
 

 beszédtempója ellenére érthetően kiejtéssel, hanglejtéssel és normál  
 

 beszélni. beszédtempóban beszélni.  
 



  
 
 

 

B) TÉMAKÖRÖK 

 
Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok 

minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános 
követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre. A lista 
nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben 
előfordulnak.  

A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek. 
 
 VIZSGASZINTEK  

 Középszint (B1) Emelt szint (B2) 
1. Személyes vonatkozások, A vizsgázó személye, életrajza, A család szerepe az egyén és a 
család életének fontos állomásai társadalom életében 

 (fordulópontjai)  
   

 Családi élet, családi kapcsolatok Családi munkamegosztás, szerepek a 
  családban, generációk együttélése 
   

 A családi élet mindennapjai, otthoni  

 teendők  
   

 Személyes tervek  
   

2. Ember és társadalom A másik ember külső és belső  

 jellemzése  
   

 Baráti kör Az emberi kapcsolatok minősége, 
  fontossága (barátság, szerelem, 
  házasság) 
 A tizenévesek világa: kapcsolat a Lázadás vagy alkalmazkodás; a 
 kortársakkal, felnőttekkel tizenévesek útkeresése 
   

 Női és férfi szerepek Előítéletek, társadalmi problémák és 
  azok kezelése 
 Ünnepek, családi ünnepek Az ünnepek fontossága az egyén és a 
  társadalom életében 
 Öltözködés, divat Az öltözködés mint a társadalmi 
  hovatartozás kifejezése 
 Vásárlás, szolgáltatások (posta) A fogyasztói társadalom, reklámok 
   

 Hasonlóságok és különbségek az Társadalmi viselkedésformák 
 emberek között  

3. Környezetünk - Az otthon, a lakóhely és környéke (a A lakóhely és környéke fejlődésének 
 lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) problémái 
   

 A lakóhely nevezetességei,  

 szolgáltatások, szórakozási lehetőségek  
   

 A városi és a vidéki élet A természet és az ember harmóniája 
 összehasonlítása  
   

 Növények és állatok a  

 környezetünkben  
   

 Környezetvédelem a szűkebb A környezetvédelem lehetőségei és 
 környezetünkben: Mit tehetünk problémái 
 környezetünkért vagy a természet  

 megóvásáért?  

 Időjárás  

   



    
 

    
 

4. Az iskola Saját iskolájának bemutatása - Iskolatípusok és iskolarendszer  
 

 (sajátosságok, pl. szakmai képzés, Magyarországon és más országokban  
 

 tagozat)   
 

 Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör,   
 

 tanulmányi munka   
 

 A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, Hasonló események és hagyományok  
 

 fontossága külföldi iskolákban  
 

    
 

 Az iskolai élet tanuláson kívüli   
 

 eseményei, iskolai hagyományok   
 

    
 

5. A munka világa Diákmunka, nyári munkavállalás A munkavállalás körülményei,  
 

  

lehetőségei itthon és más országokban,  

 

 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy  

 

divatszakmák  
 

 munkába állás  
 

   
 

    
 

6. Életmód Napirend, időbeosztás A kulturált étkezés feltételei,  
 

  fontossága  
 

 Az egészséges életmód (a helyes és a A szenvedélybetegségek  
 

 helytelen táplálkozás, a testmozgás   
 

 szerepe az egészség megőrzésében,   
 

 testápolás)   
 

 Étkezési szokások a családban Az étkezési szokások hazánkban és  
 

  más országokban  
 

    
 

 Ételek, kedvenc ételek Ételspecialitások hazánkban és más  
 

  országokban  
 

    
 

 Étkezés iskolai menzán, éttermekben,   
 

 gyorséttermekben   
 

 Gyakori betegségek, sérülések, baleset   
 

    
 

 Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, A gyógyítás egyéb módjai  
 

 kórházak)   
 

7. Szabadidő, művelődés, Szabadidős elfoglaltságok, hobbik A szabadidő jelentősége az ember  
 

szórakozás  életében  
 

    
 

 Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. A művészet szerepe a  
 

  mindennapokban  
 

 Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport Szabadidősport, élsport, veszélyes  
 

  sportok  
 

    
 

 Olvasás, rádió, tévé, videó, A könyvek, a média és az internet  
 

 számítógép, internet szerepe, hatásai  
 

    
 

 Kulturális események   
 

8. Utazás, turizmus A közlekedés eszközei, lehetőségei, a A motorizáció hatása a környezetre és  
 

 tömegközlekedés a társadalomra  
 

     

 Nyaralás itthon, illetve külföldön   
 

     

 Utazási   előkészületek,   egy   utazás Az idegenforgalom jelentősége  
 

 megtervezése, megszervezése   
 

 Az egyéni és a társas utazás előnyei és   
 

 hátrányai   
 

9. Tudomány és technika Népszerű tudományok, A tudományos és technikai fejlődés  
 

 ismeretterjesztés pozitív és negatív hatása a  
 

 A technikai eszközök szerepe a társadalomra, az emberiségre  
 

 mindennapi életben   
 

10. Gazdaság Családi gazdálkodás Üzleti világ, fogyasztás, reklámok  
 

     

 A pénz szerepe a mindennapokban Pénzkezelés a célnyelvi országokban  
 

     

 Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta,   
 

 bank)   
 



  
 
 

 

C) KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 

 

1. Kommunikációs helyzetek 

 
A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat 

meg szóban, illetve írásban mindkét szinten. 
 

Helyzet Szerep 
  

Áruházban, üzletben, piacon vevő 
  

Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég 
  

Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja 
  

Hivatalokban, rendőrségen ügyfél, állampolgár 
  

Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában vendég 
  

Iskolában tanuló, iskolatárs 
  

Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban vendég, látogató, egy társaság tagja 
  

Országhatáron turista 
  

Orvosnál beteg, kísérő 
  

Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda, ügyfél 
jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár  

stb.)  
  

Szünidei munkahelyen munkavállaló 
  

Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 
  

Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél 
  

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, utas, útitárs 
villamoson, taxiban, repülőn, hajón)  

  

 

 

2. A kommunikációs szándékok listája 

 
A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a 

középszintű vizsgán elvárható. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség igénye 
nélkül gyűjtöttük a példákat.  

A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a vizsgázónak a 
középszint követelményeihez képest több kommunikációs szándékot kell nyelvileg 
megvalósítania, valamint árnyaltabban és igényesebben kell kifejeznie magát. Az utolsó 
csoportban található kommunikációs stratégiák felsorolása nem teljes, csak ajánlásnak 
tekinthető. 
 

 
1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  
Megszólítás és arra reagálás  
Köszönés, elköszönés és arra reagálás; Bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás  
Telefonbeszélgetésnél megszólítás, bemutatkozás, más személy kérése, elköszönés és ezekre reagálás  
Levélben megszólítás, elbúcsúzás  
Szóbeli üdvözletküldés  
Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; Köszönet és arra reagálás  



  
 
 

 
Bocsánatkérés és arra reagálás  
Gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás 
 
2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok   
Hála  
 
Sajnálkozás, csalódottság 
Öröm   
Elégedettség, elégedetlenség 
Csodálkozás   
Remény   
Félelem, aggodalom; Bánat, elkeseredés; Együttérzés  

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  
 
Véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás 
Érdeklődés, érdektelenség   
Tetszés, nem tetszés   
Valaki igazának elismerése, el nem ismerése; Egyetértés, egyet nem értés   
Helyeslés, rosszallás  
 
Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása; Elismerés kifejezése, dicséret és arra reagálás; Közömbösség 
Ígéret   
Akarat, szándék, terv; Kívánság, óhaj  
 
Képesség, lehetőség, szükségesség, kötelezettség; Bizonyosság, bizonytalanság Preferencia, 
érdeklődési kör kifejezése, illetve érdeklődés ezek iránt; Kritika, szemrehányás  

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok   
Dolgok, személyek megnevezése  
Dolgok, események leírása  
Információkérés  
Igenlő vagy nemleges válasz; Tudás, nem tudás;  Válaszadás elutasítása;  
Bizonyosság, bizonytalanság; Ismerés, nem ismerés; Feltételezés  
Emlékezés, nem emlékezés  
Indoklás (ok, cél) 
 
5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok   
Kérés, kívánság; Felszólítás, tiltás, parancs; Javaslat és arra reagálás   
Rendelés   
Meghívás és arra reagálás; Kínálás és arra reagálás   
Reklamálás   
Tanácskérés, tanácsadás; Figyelmeztetés   
Engedély kérése, megadása, megtagadása   
Segítségkérés és arra reagálás; Segítség felajánlása és arra reagálás  

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák)  
 
Visszakérdezés, ismétléskérés 
Nem értés   
Betűzés kérése, betűzés  
 
Felkérés lassabb, hangosabb beszédre; Beszélési szándék jelzése 
Téma bevezetése, témaváltás  
 
Félbeszakítás, megerősítés, igazolás 
Körülírás  
 
Példa megnevezése 
Beszélgetés lezárása  



  
 
 

 

D) NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS  
 

1. Nyelvtani szerkezetek  
 

VIZSGASZINTEK 
 

Középszint (B1) Emelt szint (B2) 
A vizsgázó A vizsgázó 
megérti, és helyesen használja az egyszerű szerkezeteket változatos szerkezeteket is megért és használ szóban 
szóban és írásban, és írásban 
ismerős helyzetekben elfogadható nyelvhelyességgel viszonylag nagy biztonsággal használja a nyelvtani 
kommunikál szerkezeteket, és közben nem követ el rendszerszerű 

 hibát 
az esetleg előforduló hibák és az érezhető anyanyelvi hatás szükség esetén mondanivalóját képes önállóan 
ellenére érthetően fejezi ki gondolatait, kommunikációs helyesbíteni, pontosítani 
szándékait.  

 árnyaltan fejezi ki kommunikációs szándékait. 
  

 

2. Szókincs 

 
VIZSGASZINTEK 

 
Középszint (B1) Emelt szint (B2) 
A vizsgázó A vizsgázó 

megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy 
kommunikálni tudjon a legtöbb olyan témában, amely kommunikálni tudjon változatos helyzetekben, illetve 
összefügg saját mindennapi életével elvont témákról 
jól tudja alkalmazni alapvető szókincsét, noha még a változatos nyelvi, lexikai elemek közül általában ki 
előfordulhatnak nagyobb hibák tudja választani a kommunikációs célnak 

 legmegfelelőbbet; szükség esetén néha körülírást 
 alkalmaz 

a bonyolultabb gondolatokhoz, témákhoz nem mindig kisebb lexikai pontatlanságai nem gátolják a 
találja meg a legmegfelelőbb kifejezőeszközt. kommunikációt. 

  

 
 
 

A vizsga szókincsének alapjául a mindenkori mai köznyelv szolgál. Speciális tájnyelvi 
szavak, csoportnyelvi szavak és szakszavak produktív ismerete nem követelménye a 
vizsgának. Ilyen típusú szavak kizárólag olyan szövegekben fordulhatnak elő, amelyekben 
az ismeretük nem előfeltétele az adott szöveg megértésének. 



  
 
 

CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ  

 
A Célnyelvi civilizáció részletes érettségi vizsgakövetelményeiről szóló rendelkezések kizárólag 
az angol, a francia, a német, az olasz, az orosz, a spanyol és a szlovák célnyelvi civilizáció 
érettségi vizsgára vonatkoznak. 

 
 
 

A) KOMPETENCIÁK  
 
1. Ismeretszerzés célnyelven  
 
A vizsgázó legyen képes a célnyelven megadott forrásokból (írott vagy audiovizuális források, 
táblázatok, képek) információkat gyűjteni. A megszerzett ismereteket tudja rendszerezni, 
értelmezni. Különböző típusú forrásokból származó információkat legyen képes összevetni. 
Tudja egy, a mindennapi életből származó célnyelvi forrás lényegét kiemelni, abból rövid 
tartalmi összefoglalót készíteni.  
A források segítségével legyen képes a célnyelvi országokban élő emberek gondolkodásmódjára, 
szokásaira, életmódjára vonatkozó ismereteket gyűjteni, a magyar kultúrától való eltéréseket, 
azzal való hasonlóságokat felfedezni, megérteni. 

 
2. Kritikai gondolkodás  
 
Ismerje fel a vizsgázó a célnyelvi ország/ok hazánkétól eltérő sajátosságait, tudjon tényeket és 
véleményeket megkülönböztetni, a tanult ismeretek kapcsán kérdéseket önállóan megfogalmazni, 
következtetéseket levonni. Ismerje fel a kultúrák és értékrendek közötti különbségeket. Vegye 
észre, tudja megfogalmazni, összehasonlítani a társadalmi, erkölcsi problémákat. 

 
3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven  
 
A vizsgázó legyen képes 10-15 percben a témáját célnyelven életszerűen, szabad előadásban 
bemutatni – különböző források alapján, megadott vagy önállóan kidolgozott szempontok szerint. 
Tudjon önálló, tárgyilagos véleményt alkotni, a szubjektív és objektív érvelés között különbséget 
tenni. Emelt szinten véleményét, a tanult témakör kapcsán, írásban is tudja kifejteni. Tudjon 
eltérő véleményeket, problémákat is világosan leírni, következtetéseket levonni. 

 

4. Tájékozódás időben és térben  
 
A vizsgázó legyen képes a célnyelvi ország/ok nagy tájegységeit, történelme, kultúrája 
szempontjából fontos helyszíneit azonosítani a térképen. Legyen tisztában a földrajzi környezet 
hatásaival a célnyelvi állam/ok és kultúrák fejlődésére. Tudja időben elhelyezni a célország/ok 
történelmének, kultúrájának legfontosabb eseményeit, fordulópontjait. Legyen rálátása 
Magyarország és a célnyelvi ország/ok történelmének közös pontjaira, a társadalmi és kulturális 
élet párhuzamos és eltérő jelenségeire.  
Legyen képes aktuális eseményeket nagyobb összefüggésbe helyezve értelmezni, bemutatni. 



  

B) TÉMAKÖRÖK 

 
Az emelt szintű követelményeknek részét képezik a középszintű követelmények; viszont elvárás a témák 
behatóbb, részletesebb ismerete, a véleményalkotás nagyobb önállósága, a szélesebb körű 
ismeretanyagon, tájékozottságon nyugvó probléma-megoldási készség. 

 
 

Téma  Középszint Emelt szint 
 

   
 

1. A célnyelvi ország/ok földrajza  
 

1.1. A célnyelvi országok természetföldrajza  
 

1.1.1. Fekvés,  A célnyelvi ország/ok földrajzi A célnyelvi ország/ok földrajzi 
 

tájegységek  fekvésének, legfontosabb fekvésének, legfontosabb tájegységeinek 
 

  tájegységeinek bemutatása térkép bemutatása vaktérkép segítségével. 
 

  segítségével.  
 

  Összevetés Magyarország  
 

  fekvésével, tájegységeivel.  
 

    
 

1.1.2. Éghajlat,  A célnyelvi ország/ok éghajlatának, A célnyelvi ország/ok egy éghajlati 
 

élővilág 
 élővilágának rövid jellemzése. érdekességének ismertetése. 

 

 Az élővilág néhány hazánkétól  
 

    

  eltérő sajátossága.  
 

    
 

1.2. Geopolitikai helyzet   
 

     

1.2.1. Geopolitikai  A közigazgatási régiók Geopolitikai következmények 
 

következmények  (autonómiák, tartományok, felismerése, megfogalmazása. 
 

  államok) azonosítása térkép  
 

  segítségével.  
 

  A népesség eloszlásának területi  
 

  sajátosságai, ennek természeti,  
 

  társadalmi, gazdasági okai és  
 

  következményei.  
 

1.2.2. Nemzetiségek,  A bevándorlók szerepe az egyes Néhány nemzetiség vagy határokon kívül 
 

ki- és bevándorlók  célnyelvi országok népességének élő nemzetiségi csoport bemutatása. 
 

  alakulásában, valamint a  
 

  bevándorlás és a bevándorlás  
 

  korlátozásának okai.  
 

1.3. Turisztikai  A célnyelvi ország/ok egy/néhány,  
 

nevezetességek  idegenforgalom szempontjából  
 

  fontos régiója, városa.  
 

    
 

2. A célnyelvi ország/ok gazdasága 

 
2.1. A gazdaság főbb A célnyelvi ország/ok gazdasági A különböző vállalati formák súlya,  

jellemzői helyzete, főbb gazdasági ágazatai; a szerepe a célnyelvi ország/okban.  

 világ illetve az EU társadalmi- Az ország nemzetközi gazdasági  

 gazdasági rendszerében betöltött kapcsolatai – EU, IMF, WTO, Világbank  

 szerepe, Magyarországgal stb.  

 fenntartott kapcsolatai.   

 Néhány híres márka, termék,   

 Magyarországon jelen lévő   

 
nagyvállalat ismerete. 

   



2.2. Pénzügyi A célnyelvi ország/ok pénzügyei, Adózás a célnyelvi ország/okban.  

ismeretek fizetőeszköze, pénzhasználati   

 szokások.   

    
2.3. Közlekedés A közlekedés fő ágazatai; a főbb Főbb közlekedési útvonalak.  

 szárazföldi, vasúti, vízi és légi   

 közlekedési útvonalak, az egyes   

 közlekedési ágak főbb   

 sajátosságainak ismerete.   
    

2.4. Idegenforgalom Az idegenforgalom főbb ismérvei a Az idegenforgalom főbb tendenciái a  

 célnyelvi országokban; jelentősége célnyelvi ország/okban.  

 az ország gazdasági életében. Magyarország és a célnyelvi ország/ok  

 Magyarország és a célnyelvi turisztikai kapcsolatrendszerének  

 ország/ok turisztikai kapcsolatai. változásai és ennek okai.  

    
2.5. Egyéni és A fenntartható gazdaság és a   

társadalmi fogyasztási szokások, a   

felelősségvállalás fogyasztóvédelem kérdései,   

 összehasonlítva az itthoni   

 helyzettel.   

 A környezettudatosság,   

 minőségtudatosság és a   

 fenntarthatóság a mindennapi   

 életben.   

2.6. Munkavállalás A célnyelvi ország/okban való Külföldiek magyarországi  

 munkavállalás lehetőségei, munkavállalása.  

 esetleges butatói.   
    

3. Politikai berendezkedés   

3.1. Közigazgatási A célnyelvi ország/ok politikai Társadalmi, politikai problémák,  

régiók, államforma, berendezkedése; hasonlóságok és feszültségek napjainkban.  

politikai adatok, különbségek a célnyelvi ország/ok   

intézményrendszer és Magyarország politikai   

 rendszerében. Alapvető jogok és   

 kötelezettségek; jelentős politikai   

 pártok; a népszavazás szerepe.   

    

3.2. Civil társadalom A civil szervezetek, mozgalmak   

 hagyománya, súlya, jelentősége;   

 
egybevetés a magyarországi 

helyzettel.   



4.Társadalmi viszonyok    

4.1.Társadalmi   A célnyelvi ország/ok társadalmi A szociális intézményrendszer,  

berendezkedés   rétegeinek, csoportjainak aktuális egészségügy és társadalombiztosítás  

    helyzete, együttélési formái; az jellemzői, megoldásra váró kérdései.  

    eltérő kultúrák közötti konfliktusok.   
      

4.2.Problémák   A célnyelvi társadalmakat érintő   

    globális problémák.   

      
4.3.Oktatás   A célnyelvi ország/ok A tudományok, a kutatás-fejlesztés  

    hagyományos és jelenlegi oktatási támogatottsága, elismertsége a  

    rendszere, összehasonlítva a célország/okban.  

    magyar oktatással. A tudás, a Külföldi diákok tanulási lehetőségei  

    műveltség, a munka megbecsülése, Magyarországon.  

    helye az erkölcsi értékrendben.   

    Magyar diákok továbbtanulási   

    lehetőségei a célország/okban.   

4.4.  A  vallás  és  az  A lakosság felekezetek szerinti   

egyházak szerepe   összetétele; egyházi ünnepek,   

    hagyományok; az egyház/ak   

    szerepe a célnyelvi társadalmakban;   

    a fiatalok és a vallás; tolerancia,   

    nyitottság.   

4.5. Köznyelv és  Az irodalmi nyelv, a köznyelv és a A különböző vallási közösségek  

dialektusok   dialektusok a célnyelvi együttélése a célnyelvi ország/okban.  

    ország/okban.   

      
4.6. Közösségi  Önkéntesség, közösségi szolgálat a   

szolgálat   célnyelvi ország/okban   
    

5.Hagyományok, szokások, életmód   

5.1. Család   A célnyelvi ország/ok   

    családmodelljei; aktuális   

    problémák, összevetve a   

    magyarországi helyzettel.   

5.2. Családi ünnepek   Családi ünnepek és népi   

    hagyományok, étkezési szokások,   

    tipikus ételek a célnyelvi   

    ország/okban.   

5.3. Szabadidő   Szórakozási, nyaralási és pihenési A nyaralás, utazás új formái; a szabadidő  

eltöltése   szokások. Vidéki és városi élet, a eltöltésének a hazaitól eltérő módjai.  

    fejlődés tendenciái. Egészségtudatosság az életmódban.  

     A társadalmi érintkezés és az üzleti etikett  

     szabályai.  

6. Környezetvédelem     
      

6.1. Éghajlatváltozás   A célnyelvi ország/okra jellemző   

    éghajlati változások okai és   

    lehetséges következményei.   



  

6.2. Környezeti A célnyelvi ország/okra jellemző  

problémák környezeti  problémák, összevetve  

 a magyarországi helyzettel.  

6.3. Törekvések a   

környezeti károk   

enyhítésére   
   

6.3.1. Energiaforrások A hagyományos és az A köz- és a magánszféra hozzáállása az 
 alternatív/megújuló energiaforrások alternatív energiaforrások használatához. 
 használata a célnyelvi ország/okban  

 és hazánkban.  

6.3.2. Biogazdálkodás A biogazdálkodás szerepe a A bioélelmiszerek, egyéb biotermékek 
 célnyelvi ország/ok iránti kereslet a célnyelvi ország/okban és 
 mezőgazdaságában és itthon. 
 Magyarországon.  

6.3.3. Természetvédelem, nemzeti A „zöld mozgalmak”, a Natura 2000 a 
Természetvédelem, parkok, tájvédelmi körzetek, célnyelvi ország/okban és 
felelős tájgazdálkodás tájgazdálkodás a célnyelvi Magyarországon. 

 ország/okban és Magyarországon.  

7. Tömeg- A sajtószabadság és helyzete a Az elektronikus tömegkommunikáció a 
kommunikáció, célország/okban. célnyelvi ország/okban. 
média A közszolgálati média nézettsége,  

 elfogadottsága. A célnyelvi A célnyelvi ország/ok vitakultúrájának 
 ország/ok fontos sajtótermékei, megismerése; összehasonlítás a hazai 
 rádiós és televíziós csatornái és helyzettel. 
 internetes fórumai. Újságírói etika, reklámetika. 
 Az egyéni tájékozódás lehetőségei  

 és buktatói.  

 Reklám.  

8. Sport A sport és az egészséges életmód A célnyelvi ország/okra jellemző 
 szerepe a mindennapi életben a problémák a sportban. 
 célnyelvi ország/okban és Új tendenciák, extrém sportok a célnyelvi 
 hazánkban. ország/okban és Magyarországon. 
 A célnyelvi ország/ok  

 legnépszerűbb sportágai,  

 kiemelkedő sportolói, olimpikonjai,  

 sporteseményei.  

 Iskolai és szabadidősport.  

9. Tudományok A célnyelvi ország/ok kiemelkedő A célnyelvi ország/okban élt magyar 
 jelentőségű tudósai, feltalálói és tudósok. 
 találmányaik. Aktuális tudományetikai kérdések. 
 Újdonságok a célnyelvi ország/ok  

 tudományos életében.  
   

10. Történelmi ismeretek  

   

Angol célnyelvi Nagy-Britannia történelmének Az angol, illetve az egyesült államokbeli 
civilizáció kezdetei térben és időben. identitástudat kialakulása és változásai. 

 Anglia történelmének 3-4  

 legfontosabb csomópontja.  

 Az Amerikai Egyesült Államok  



  

 történelmének 3-4 legfontosabb  

 csomópontja.  

 Anglia és az angol nyelvű országok  
 történelmének kapcsolódási pontjai.  

 (Például: Kossuth Amerikában;  

 magyar emigránsok, magyar  

 tudósok angol nyelvterületen; az  

 angol királyi család kötődése  

 Magyarországhoz)  

Német célnyelvi A középkori német birodalom A császár és a pápaság konfliktusa, az 
civilizáció fénykora és hanyatlása (11-15. invesztitúra-harc. 

 századig). A Hohenstaufen-dinasztia Itália- 
 Német városalapítások, politikája, a német fejedelemségek 
 városszövetségek. megerősödése. 
 Nemesi, polgári és paraszti A 30 éves háború és a vesztfáliai béke 
 életformák. hatalmi, politikai, felekezeti, és társadalmi 
 A svájci Eidgenossenschaft következményei. 
 kialakulása és küzdelmei. A német felvilágosodás alapeszméi. 
 A reformáció és az ellenreformáció Az 1848-as német forradalmak. 
 kora. Az I. világháború és az azt lezáró békék 
 A reformáció főbb irányzatainak területi és etnikai vonatkozásai. 
 (lutheránus, kálvinista) és  

 elterjedése a német nyelvterületen.  

 Luther Márton bibliafordításának  

 jelentősége.  

 A felvilágosult abszolutizmus  

 jellemzői Ausztriában és  

 Poroszországban.  

 A német nemzetállam kialakulása.  

 Az ipari forradalom és hatásai a  

 német nyelvterületen.  

 A nemzetiszocializmus.  

 Az NSZK és az NDK létrejötte, a  

 gazdasági, politikai és társadalmi  

 A német újraegyesítés főbb  
 állomásai.  

 Az egyesítést követő gazdasági és  
 szociális nehézségek.  
 A német nyelvű országok és  
 Magyarország történelmi  
 kapcsolatai, ennek 3-4 kiemelkedő  
 jelentőségű eseménye, illetve 2-3  
 személyisége.  



  
11. Irodalmi ismeretek   

   

Angol célnyelvi Az angol irodalom történetének Az irodalom és az olvasás helye, szerepe 
civilizáció alkotója és alkotása. a brit és amerikai mindennapokban. 
 Egy kortárs irodalmi mű részletes Két-három 20. századi, illetve kortárs 
 ismerete. alkotó és mű részletes ismerete. 
 Egy-egy kiválasztott brit és  

 amerikai író magyarra lefordított  

 ismert művének és pályájának  

 bemutatása.  

 

Példák az angol nyelvű és a magyar 

irodalom kapcsolódásaira  

Német célnyelvi A németnyelvű országok és Az irodalom szerepe a mindennapokban.  

civilizáció Magyarország irodalmi kapcsolatai. A németnyelvű országok és  

 J. W. Goethe és F. Schiller egy-két Magyarország irodalmi kapcsolatai.  

 fő művének bemutatása. G. E. Lessing egy szabadon választott  

 A német romantika irodalmának drámájának elemző bemutatása.  

 néhány példája. A német romantika főbb jellemzői.  

 B. Brecht epikus színházának E. T. A. Hoffmann egy szabadon  

 jellemzői egy műve alapján. választott művének elemző bemutatása.  

 Két-három 20. századi vagy kortárs Az epikus színház továbbfejlesztése F.  

 alkotó és mű részletes ismerete. Dürrenmatt műveiben.  

  Két-három 20. századi vagy kortárs alkotó  

  és mű részletes ismerete.  



12. Művészeti ismeretek    
     

Angol célnyelvi  Nagy-Britannia A londoni National Gallery, a Tate  

civilizáció  művelődéstörténetének Gallery és a British Museum világhírű  

  legfontosabb korszakai és stílusai. anyagainak ismertetése és néhány híres  

  Kiemelkedő alkotók és alkotások az alkotó kiválasztott műveinek bemutatása.  

  angol és amerikai építészetben, A leghíresebb angol/amerikai kulturális  

  képző- és iparművészetben. fesztiválok.  

  A zene- és táncművészet, színház-   

  és filmművészet legjelesebb   

  angol/amerikai képviselői,   

  alkotásai.   

  A londoni National Gallery és a   

  British Museum kiállításainak   

  átfogó bemutatása és néhány ismert   

  alkotás részletesebb elemzése.   

Német célnyelvi  A zeneművészet legkiemelkedőbb A szecesszió jellemző vonásai és  

civilizáció  német alakjainak ismerete, egy kiemelkedő képviselői az építészetben és  
  szabadott választottnak bemutatása. a festészetben.  

  A képző- ipar- és építőművészet Az expresszionista festészet jellemzői és  

  legkiemelkedőbb német alakjainak néhány képviselője (pl. „Der blaue  

  ismerete, egy szabadott Reiter”, „Die Brücke”, O. Kokoschka, E.  

  választottnak bemutatása. Schiele).  

  A német nyelvű országok A Bauhaus.  

  leghíresebb múzeumai, műemlékei, A németnyelvű országok és  

  legrangosabb kulturális eseményei, Magyarország művészeti kapcsolatai.  

  fesztiváljai.    



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„BIOLÓGIA 

 

 

 

A) KOMPETENCIÁK 

 
A biológia érettségi vizsga a nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési feladatokat és a 
közműveltség tartalmi elemeit, a tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazását a 
mindennapi élettel és közös kulturális örökségünkkel összefüggésben kéri számon. 

 

Elvárt kompetenciák: 

 induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre), 

 deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből az egyedi esetre), 


 analógiás gondolkodás (egy már ismert helyzet vagy jelenség és az adott új, ismeretlen 
helyzet közötti hasonlóság felismerése), 

 sorképzés (relációk kezelése), 
 osztályozás (jellemzők alapján hierarchikus csoportokba sorolás), 


 kombinatív képesség (megadott elemekből, adott feltételek mellett kombinációk 

létrehozása és vizsgálata), 


 valószínűségi és korrelatív gondolkodás (a múltbeli események alapján a jövőbeli 
események valószínűségére következtetés, kockázatbecslés, rizikófaktorok ismerete), 


 arányossági gondolkodás (két mennyiség együttes változásának vizsgálata: egyenes és 

fordított arányosság, telítési görbék), 


 különböző adatmegjelenítési formák átalakítása egymásba (adatokat táblázattá, 
táblázatokat grafikonokká), 

 az adatok felhasználása bizonyítéknak, érvnek, 


 kritikai gondolkodás (értékelés, döntések megalapozása, magyarázatok megalkotása 
bizonyítékok, érvek, ellenérvek alapján), 


 változók vizsgálata (függő és független változók felismerése, elkülönítése, a változók 

közötti kapcsolatok szisztematikus vizsgálata, kontrollja), 


 integrált gondolkodás (az egyik szaktudomány tartalmi elemeinek átvitele és alkalmazása 
egy másik szaktudomány területén), 

 modellekben való gondolkodás, modellek értelmezése, az analógiák azonosítása, 


 problémafelismerési és problémamegoldó képesség (a célhoz vezető nem ismert 
megoldási út megtalálása valós, életszerű helyzetekben), 


 a szaknyelv használata, a fogalmak definiálásának képessége (a követelményrendszer 

szerint), 



  
 
 

 

 lényegkiemelés (a vizsgálat szempontjából fontos jellemzők felismerése, megfigyelése, 
rögzítése), 

 struktúrák és funkciók összekapcsolása (következtetés mintázatból annak szerepére), 

 etikai érzékenység (döntések lehetséges következményeinek mérlegelése). 

 
A vizsgázók legyenek képesek a természettudományi megismeréssel kapcsolatos ismereteket 
összetett élethelyzetekben alkalmazni. 

 

Elvárt kompetenciák: 

 legyen képes alkalmazni alapvető matematikai ismereteit, 

 megfigyelések, leírások (dokumentáció), összehasonlítások, 


 egyszerű kísérletek, mérések tervezése, végrehajtása és eredményeik értelmezése (a 
kísérlet jellemzőinek ismerete, kontrollok szerepe), 


 adatok, ábrák kiegészítése, adatsorok, ábrák (köztük diagramok, grafikonok) elemzése, 

felhasználása, 


 hipotézisek, elméletek, modellek, törvények megfogalmazása, vizsgálata; téves 
információk azonosítása, 


 ismerje a természettudományos érvelés alapelveit (feltevés megfogalmazása, információk 

forrásainak felkutatása, jelölése, megbízhatóságuk értékelése, érvek és ellenérvek 
felsorakoztatása, bizonyítékok elemzése, következtetés levonása). 

 

A követelményrendszer adott helyein pontosítja a felsorolt általános kompetenciákat az 
alábbi módon:  
Tudja, ismerje, alkalmazza: a fogalom jelentésének ismerete, megnevezésének, felismerésének és 

értelemszerű használatának képessége. 

Tudja magyarázni, értse: a fogalom mögött álló oksági háttér ismerete. 

Értelmezze, elemezze: egy összetett helyzet, probléma vizsgálata az adott fogalmak 

segítségével. Fejtse ki: összefüggő írásbeli vagy szóbeli kifejtés képessége. 



         

 B) TÉMAKÖRÖK         

 1. Bevezetés a biológiába         
         

TÉMÁK VIZSGASZINTEK       

 Középszint    Emelt szint   

1.1. A biológia          

tudománya          

Vizsgálati szempontok Tudja, hogy a rendszerezés alapegysége a faj. Értse  a  különbséget  a  mesterséges  rendszerek  és  a 
 Tudja alkalmazni a rendszerezés alapelveit élőlények fejlődéstörténeti  rendszer  alapelvei  közt.  Tudjon 

 csoportosítása során. értelmezni molekuláris törzsfákat.   

  Fogalmazza meg a különbséget a feltevés (hipotézis) 

  és az elmélet (teória) között.    

 Értelmezze  a  természetes  rendszert  az  élővilág Értelmezzen   biológiai   kísérletet,   ismertesse   a 

 fejlődéstörténete  alapján.  Értse  Linné  rendszertani szempontokat, ismerje föl a kísérleti változót.  

 munkásságának  fő  elemeit  (mesterséges  rendszer,         

 kettős nevezéktan).         

Vizsgáló módszerek Ismerje  a  fénymikroszkóp  használatának  alapelveit, Ismertesse a modellalkotás lényegét.   
 alkalmazhatóságát biológiai vizsgálatokban. Ismerje  az  élettani  állapot  leírására  használható 
 Tudjon  kaparékot,  nyúzatot  készíteni,  metszetet alapvető  eszközök  és  módszerek  (EKG,  EEG,  CT, 

 elemezni. UH, röntgen vizsgálat, elektronmikroszkóp) 

 Tudja,  hogyan  kell  kiszámítani  a  mikroszkóp gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit.   

 nagyítását.         

1.2. Az élet jellemzŊi          

1.2.1. Az élő  Értelmezze működő rendszerként az élő 
rendszerek  szervezeteket.       

1.2.2. Szerveződési Tudja  összehasonlítani  a  különböző  szerveződési Tudja   értelmezni   az   élő   rendszereket   nyílt 

szintek szinteket: egyed alatti (sejt alatti, sejtszintű, szövet, rendszerekként.      

 szerv, szervrendszer) egyed, egyed feletti (populáció, Elemezzen  kapcsolatokat  az  élő  rendszerek  alábbi 

 társulás, biom, bioszféra). tulajdonságai  között: anyagcsere,   elhatárolódás, 



  
 
 

 

homeosztázis, ingerlékenység, mozgás, 
alkalmazkodás, belső egység, növekedés, szaporodás, 
öröklődés és öröklődő változékonyság, evolúció, 
halandóság. 

 
Értelmezzen élő rendszerekben zajló körfolyamatokat 
(pl. sejtciklus, szívciklus, nemi ciklus, aszpektusok). 

 
1.3. Fizikai, kémiai 

alapismeretek 
 

 

Ismerje   a   diffúzió   és   az   ozmózis   biológiai Értse  a  szervezet  ozmotikusan  aktív  anyagainak 
jelentőségét,  és  tudja  magyarázni  a  két  folyamatot. szerepét   az   életfolyamatokban   (vérfehérjék   a 
Tudjon elvégezni és értelmezni egyszerű ozmózisos visszaszívásban, nyirokképzés). 

kísérleteket.      
Ismerje   a   felületen   való   megkötődés   biológiai  

jelentőségét (enzimműködés, talajkolloidok,  

kapillaritás).      

Mutassa   ki   az   orvosi   szén   nagy   felületi  

megkötőképességét festékoldattal. Tudja magyarázni  

és értelmezni a kísérletet, értse annak  

következményeit, alkalmazási lehetőségeit.   

Ismerje az aktiválási energia és a katalizátor fogalmát,  

tudja azokat alkalmazni biológiai folyamatokra.  Értse a kromatográfia elvi alapjait, tudja értelmezni 

      egy leírt kromatográfiás kísérlet eredményét, tudja azt 

      alkalmazni. 

Ismerje  az  enzimek  előfordulását  (minden  sejtben Hozza  összefüggésbe  az  ATP-bontó  enzimeket  az 

működnek),  az  enzimműködés  lényegét,  optimális energiaigényes folyamatokkal (miozin, Na-K pumpa), 

feltételeit,  utóbbit  hozza  összefüggésbe  szervezete illetve az ATP szintézist az egyenlőtlen ioneloszlással 

jellemző értékeivel (testhőmérséklet, pH - ozmotikus (mitokondrium). 



  
 
 

 

viszonyok).  
Tudja magyarázni enzimhibán alapuló emberi betegség 
megnyilvánulását, ismerje megelőzésének lehetőségeit. 

 
 
 
 
 
Tudjon megtervezni és magyarázni az 
enzimműködéshez szükséges optimális kémhatást 
és hőmérsékletet bemutató kísérletet, értékelje 
annak eredményeit. 

 

2. Egyed alatti szervezŊdési szint 
 

TÉMÁK   VIZSGASZINTEK 

 Középszint  Emelt szint 

2.1. Szervetlen és     

szerves alkotóelemek     

2.1.1. Elemek, ionok Értse a C, H, O, N, S, P szerepét az élő szervezetben. Ismertesse az I, F, Si szerepét az élő szervezetben. 
 Ismerje a H

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Fe

2+-3+
, Na

+
, K

+
, Cl

-
 HCO

3–
, a Legyen tisztában a Si élő szervezetben betöltött 

 CO3
2–

, NO3
–
 - ionok természetes előfordulásait. szerepével. 

 Tudja magyarázni a só jódozásának és a fogkrémek  

 fluorozásának szerepét.   Ismerje a NO2
–
 és PO4

3–
  ionok természetes 

    előfordulásait. 

2.1.2. Szervetlen Értse a víz, a szén-dioxid és az ammónia jelentőségét  
molekulák az élővilágban.    

 Értse, hogyan és miért mutatható ki a szén-dioxid  

 meszes vízzel.    
2.1.3. Lipidek Magyarázza a lipidek oldódási tulajdonságait, tudjon Ismerje a zsírok (glicerin+zsírsavak) és a foszfatidok 

 hozni ezekre hétköznapi példákat.  (glicerin+ zsírsavak+ foszforsav) szerkezetét. 

 Értse,  miért  léphet  fel  könnyen  a  zsírban  oldódó Ismerje   fel   a   sztrenánvázat   és   a   karotinoidok 

 vitaminok túladagolása.   alapszerkezetét. 

 Ismerje   a   zsírok   és   olajok   biológiai   szerepét Értse a karotinoidok konjugált kettőskötés-rendszere és 

 (energiaraktározás, hőszigetelés, mechanikai fotokémiai szerepe közötti összefüggést a növényekben 

 védelem),  és  hozza  ezt  összefüggésbe  a  zsírszövet (karotin, xantofill) és az emberi látás folyamatában (A- 

 szervezeten  belüli  előfordulásával.  Magyarázza  a vitamin, rodopszin). 

 foszfatidok  polaritási tulajdonságai alapján,  miért  



  
 
 

 
alkalmasak a biológiai membránok kialakítására 
(hártyaképzés).  
Lássa és magyarázza a kapcsolatot az epesav 
polaritása és az epesav sók emulziót stabilizáló 
szerepe között. 

Tudjon elvégezni és értelmezni az epe zsírokat 

szétoszlató szerepét bemutató kísérletet.  
2.1.4. Szénhidrátok Tudja összehasonlítani a következő szénhidrátokat íz, 

vízoldhatóság és emészthetőség szempontjából: 
szőlőcukor, keményítő, glikogén, cellulóz. 

 
Értse a szénhidrátok természetes előfordulásai és az 
élő szervezetben betöltött szerepük közötti 
összefüggést.  
Ismerje fel a glükóz, ribóz, dezoxiribóz 
molekulájának vázát.  
Tudja a glükóz összegképletét és a poliszaharidok 
általános képletét.  
Ismerje a laktóz és a szacharóz előfordulását és 
táplálkozás élettani jelentőségét.  
Tudja elvégezni és értelmezni a keményítő jóddal 

történő kimutatását (Lugol-próba), és ismerje fel a 

keményítőszemcséket mikroszkópban és mikroszkópos 

képen.  
Magyarázza, miért édes a sokáig rágott kenyérhéj.  

2.1.5. Fehérjék Ismerje a fehérjék általános szerkezetét (peptidlánc). Tudjon 

példákat mondani a mindennapi életből a fehérjék 

szerkezetének megváltozására (tojás- és hússütés). 

 
Tudjon elvégezni és értelmezni fehérjék kicsapódását 
bemutató kísérleteket (hő, nehézfémsók, mechanikai 
hatás). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ismerje az α- és β glükóz szerkezetét, a ribóz, 
dezoxiribóz, amilóz és cellulóz molekulájának 
felépítését. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ismerje az aminosavak általános képletét, az oldalláncok 
kölcsönhatásainak típusait és értse, hogy ezeknek 
szerepük van a fehérjék térszerkezetének kialakulásában. 
Értse a fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és 
negyedleges szerkezetét.  
Értse a peptidkötés kialakulását és a fehérjék 
térszerkezetében betöltött szerepét. 



  
 
 

 

 Ismerje  a  fehérjék  biológiai  szerepét  (enzimek,    

 összhúzékony fehérje-rendszerek – aktin és miozin -,    

 vázanyagok, receptorok, szállítófehérjék, tartalék    

 tápanyagok,  antitestek,  jelölő  fehérjék,  véralvadás,    

 szabályozó    fehérjék).    

 Mondjon példát ezek előfordulására.      

 Magyarázza, miért elengedhetetlen  alkotói Értse a stresszfehérjék (hősokkfehérjék) működésének 

 étrendünknek  az  eszenciális  aminosavak.  Mondjon és  a  sejt  öngyógyító  folyamatainak  a  kapcsolatát, 

 példákat a mindennapi életből a fehérjék szerkezetének térszerkezetében betöltött szerepét.  
 megváltozására (tojás- és hússütés).      

 Tudjon elvégezni és értelmezni fehérjék kicsapódását    

 bemutató kísérleteket (hő, nehézfémsók, mechanikai    

 hatás).         

2.1.6. Nukleinsavak, Értse,   hogyan   rejlik   a   DNS   szerkezetében   az Ismerje fel a nukleotidok és a nukleinsavak általános, 

nukleotidok információhordozó, örökítő (önmegkettőződő) szerep. cukorbázis-foszfát egységekből felépülő 

        molekulavázát.   

        Értse a nukleotidok (NAD+, NADP+, ATP) biológiai 

        jelentőségét.   

        Tudjon elemezni kísérleteket a DNS örökítő szerepének 

        bizonyítására  (Griffith  és  Avery,  Hershey  és  Chase 

        kísérlete).   

2.2. Az anyagcsere           

folyamatai           

2.2.1. Felépítés és Hasonlítsa és kapcsolja össze az élőlények felépítő és Ismerje a hidrolízis és a kondenzáció fogalmát, tudjon 
lebontás kapcsolata lebontó folyamatait. Hasonlítsa össze az élőlényeket példákat hozni ezekre a makromolekula-alapegységek 

 energiaforrás szempontjából (fototrófok, kemotrófok) összekapcsolódása és szétbomlása folyamatában. 

 és C-forrás szempontjából (autotrófok és    

 heterotrófok).         

 Tudja, hogy minden átépítés energiaveszteséggel jár.    

 Magyarázza az endo- és exocitózis folyamatát.     

2.2.2. Felépítő Ismerje  e  folyamatok  lényegét (reduktív, energia-    



                
 

 
folyamatok 

 
felhasználó) és helyét. 

       
 

         
 

   Magyarázza a növények, a fotoszintézis alapvető  Ismerje a fotoszintetikus színanyagok típusait 
 

   szükségességét a földi életben.      (karotinoidok, klorofillok) és molekulavázát. 
 

   Ismerje a fotoszintézis fény- és sötétszakaszának fő  
 

   történéseit:  a  víz  fényenergia  segítségével  bomlik,  
 

   molekuláris oxigén keletkezik, a H szállítómolekulára  
 

   kerül,  ATP  keletkezik  (fényszakasz);  a  szén-dioxid  
 

   redukálódik a H és az ATP segítségével, glükóz, majd  
 

   más vegyületek keletkeznek (sötét szakasz). Értse a  
 

   fotoszintetikus színanyagok szerepét a folyamatban.   
 

   Ismerje a fotoszintézis egyszerűsített egyenletét.   
 

 2.2.3. Lebontó             Ismerje a glikolízis lényegét. 
 

 folyamatok              
 

   Hasonlítsa össze a biológiai oxidációt és az erjedést Értse  a  citrátkör  lényegét:  a  H  szállítómolekulához 
 

   (biológiai funkció, sejten belüli  helyszín, kötődését,  a  szén-dioxid  keletkezését,  a  folyamat 
 

   energiamérleg).         helyét. 
 

   Tudja, hogy a szerves molekulák szénvázából szén-  
 

   dioxid  keletkezik,  a  hidrogén  szállítómolekulára  
 

   kerül.            
 

   Tudja, hogy a végső oxidáció során a Tudja,   hogy   az   aminosavak   lebomlásakor   és 
 

   szállítómolekulához  kötött  H  molekuláris  oxigénnel átalakításakor   a   N   ammónia,   illetve   karbamid 
 

   egyesül, víz és ATP keletkezik. Ismerje a folyamat formájában kiválasztódik, vagy más aminosavba kerül. 
 

   helyét a sejtben.          
 

 2.3. Sejtalkotók (az  Ismerje föl mikroszkópban és mikroszkópos képeken a  
 

 eukarióta sejtben)  sejtfalat, színtestet, sejtmagot, zárványt.     
 

   Ismerje  fel  rajzolt  ábrán  a  sejthártyát,  citoplazmát,  
 

   sejtközpontot, ostort, csillót, endoplazmatikus  
 

   hálózatot, riboszómát, sejtmagot,  mitokondriumot;  
 

   sejtfalat,  zöld  színtestet,  zárványt.  Tudja  
 

   megkülönböztetni az állati és a növényi sejtet.   
 

   Ismerje e sejtalkotók szerepét a sejt életében.    
 

 2.3.1. Elhatárolás  Ismerje a biológiai hártyák (membránok) szerepét Ismerje a passzív és az aktív szállítás mechanizmusát, 
 



  
 
 

 

 (anyagforgalom, határolás, összekötés, jelölés, 

 jelfogás) és   tudja magyarázni felépítésük általános 

 elvét. Hasonlítsa össze a passzív és az aktív szállítás 

 lényegét  (iránya,  energiaigénye).  Magyarázza  az 

 endo- és exocitózis folyamatát.   

2.3.2. Mozgás Ismerjen példákat az   állábas,   ostoros, csillós 

 mozgásokra az emberi szervezetben.  

2.3.3. Anyagcsere Ismerje a sejt belső hártyarendszerének funkcióját. 

 Ismertesse  a  mitokondrium  és  a  színtest  szerepét 

 (biológiai oxidáció, fotoszintézis).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.4. Osztódás Magyarázza  a  számtartó  és  a  számfelező  osztódás 

 lényegét, szerepüket a testi és ivarsejtek létrejöttében 

 és a genetikai sokféleség fenntartásában. 
 
 
 
 

Ismerje a kromoszóma mikroszkópos fogalmát és 
genetikai értelmezését (kapcsoltsági csoport), az 
emberi testi sejtek és ivarsejtek kromoszómaszámát. 

 

 

2.3.5. A sejtműködések Értse, hogy a sejt hogyan válaszolhat külső és belső 

vezérlése ingerekre (valamilyen belső anyag 

 koncentrációváltozása,  működésének  megváltozása: 

 alakváltozás, elválasztás vagy elektromos változás). 

 
 

 
végrehajtóit (kettős lipidréteg, membráncsatornák, 
szállítók, pumpák), hajtóerőit. 
 
 
 
 
 
 
 
Ismertesse a sejtbe bejutó anyagok vagy belső 
felesleges anyagok lebontásának lehetőségét 
(lizoszóma).  
Ismerje a sejtbe bejutó anyagok vagy belső felesleges 
anyagok lebontásának lehetőségét (lizoszóma). 
Magyarázza a szerkezet és működés kapcsolatát a 
mitokondriumban folyó citromsavciklus, illetve 
végoxidáció esetében. Ismerje a glikolízis és az erjedés 
folyamatainak helyét a sejtben. 

 

Értse a sejtciklus szakaszait.  
Hasonlítsa össze a mitózist és a meiózist (folyamataik, 
előfordulásuk, a genetikai információ mennyiségének 
és minőségének változása).  
Értse, hogy a meiózis folyamata miként eredményez 
genetikai változatosságot. 
 
 
 
 
 

 

Értse a K-Na-pumpa fontosságát.  
Magyarázza a programozott és nem programozott 
sejthalál különbségét. Tudjon példákat hozni e 
folyamatokra. 



    

 3. Az egyed szervezŊdési szintje 

   

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

3.1. Nem sejtes   

rendszerek   

3.1.1. Vírusok Értse  a  vírusok  biológiai,  egészségügyi  jelentőségét. Ismertesse a vírusok kialakulására vonatkozó elméletet. 
 Ismerje a vírusok felépítését és a vírusokkal történő Magyarázza a fágfertőzés folyamatát. 

 megfertőződés  módjait.  Hozzon  példát  vírus  által Hasonlítsa össze a priont a vírussal. 

 okozott emberi megbetegedésekre.  

 Értse és esettanulmány alapján alkalmazza a fertőzés,  

 megbetegedés, járvány fogalmát. Ismerje megelőzésük  

 lehetőségeit.  

3.2. Önálló sejtek   

3.2.1. Baktériumok Hasonlítsa  össze  a  prokarióta  és  az  eukarióta  sejt Életfolyamataik    leírása    alapján    legyen    képes 
 szerveződését. azonosítani a heterotróf, fotoautotróf és kemoautotróf 

  baktériumokat,  valamint  a  baktériumok  ökológiai 

  típusait (termelők, lebontók, kórokozók, szimbionták). 
 Ismertesse a baktériumok környezeti, evolúciós, ipari,  

 mezőgazdasági és egészségügyi jelentőségét; lássa ezek  

 kapcsolatát változatos anyagcseréjükkel.  

 Magyarázza,  hogy  a  felelőtlen  antibiotikum-szedés  

 miért   vezet   a   kórokozók   ellenálló   formáinak  

 elterjedéséhez. Hozzon példát baktérium által okozott  

 emberi megbetegedésekre.  

 Ismertesse   ezek   megelőzését   és   a   védekezés  

 lehetőségét.  

 Ismertessen fertőtlenítési, sterilizálási eljárásokat. Ismertesse a különböző fertőtlenítési eljárások biológiai 

  alapját. 

3.2.2. Egysejtű Az alábbi fajokon mutassa be az egysejtű élőlények Ismertesse az endoszimbióta elméletet, értse a mellette 

eukarióták változatos  testszerveződését,  alapvető  életműködéseit szóló érveket. 

 (emésztés,    mozgás,    víztartalom-szabályozás)    és  

 felépítő anyagcseréjét: óriás amőba, papucsállatka faj,  



  
 
 
 

 zöld szemesostoros.        

 Ismerje  fel  ezeket  az  élőlényeket  és  jellemző      

 sejtalkotóikat fénymikroszkóppal és fénymikroszkópos      

 képeken.         

3.3. Többsejtűség          

3.3.1. A gombák, Magyarázza, hogy a testszerveződés és az anyagcsere- Hasonlítsa   össze   a   növényeket   és   az   állatokat 
növények, állatok folyamatok alapján miért alkotnak külön országot az (életszakaszok  típusa,  haploid  és diploid  szakasz 

elkülönülése élőlények  természetes  rendszerében  a  növények,  a hossza, ivarsejtképzés, spóraképzés).  

 gombák és az állatok.        

 Értse,  hogy a  differenciálódás  a  sejtek  szerkezeti  és      

 működésbeli specializálódásával jár.       

 A  zöldmoszatok  példáján  mutassa  be  és  hasonlítsa      

 össze  az  egysejtű  szerveződés  és  a  többsejtű,  nem      

 szövetes  szerveződés  típusait  (sejttársulás,  sejtfonal,      

 teleptest).         

3.3.2. Sejtfonalak Ismerjen fonalas testfelépítésű gombákat      

 (peronoszpóra,   fejespenész,   ecsetpenész; emberi      

 megbetegedéseket okozó gombák).       
 Tudja, hogy a gombák spórákkal szaporodnak.      

 Vizsgáljon fénymikroszkóppal kenyérpenészt és fonalas      

 zöldmoszatokat,   rajzolja   le   és   jellemezze   a      

 mikroszkópban vagy mikroszkópos képen látottakat.      
3.3.3. Teleptest és Értelmezze  a  teleptestes  szerveződést  a  vörös-  és Tudja értelmezni a mohák kétszakaszos 
álszövet barnamoszatok, a zöldmoszatok, a kalapos gombák és a egyedfejlődésének lépéseit. Értse a    folyamat 

 mohák példáin.   fejlődéstörténeti jelentőségét.   

     Hozza   összefüggésbe   a   mohák   testfelépítését   és 

     társulásokban elfoglalt helyét.   

 Ismerje a szivacsok testfelépítésének főbb jellemzőit,      

 hozza kapcsolatba különböző sejtjeik funkcióival.      

 Tudja felsorolni  a halálosan mérgező gyilkos galóca      

 azonosítására  szolgáló  bélyegeket  és  tudja,  milyen      

 tünetek utalnak a mérgezésre.       



  
 
 

 
Ismerje és magyarázza a gombaszedés és -
tárolás szabályait.  
Ismertesse a peronoszpóra, a fejespenész, az 
ecsetpenész,  
az emberi megbetegedéseket okozó gombák és a 
sütőélesztő anyagcseréjének gyakorlati jelentőségét. 
Értelmezze a zuzmókat mint szimbiózisokat.  
Értse, hogy a zuzmók a levegőszennyezés 
indikátorai lehetnek.  
Értse a  gombák  ökológiai  jelentőségét:  lebontók, 
paraziták, szimbionták. 
Vizsgáljon kézinagyítóval és mikroszkóppal 

lombosmohákat, zuzmókat, ismertesse a megfigyeltek, 

valamint mikroszkópos képek alapján testfelépítésüket.  
3.4. Szövetek, szervek, 

szervrendszerek, 
testtájak  

3.4.1. A növényvilág 
főbb csoportjai a 
szervi differenciálódás 
szempontjából  

Ismerje a harasztoknál megjelenő evolúciós Tudja  értelmezni  a  harasztok  és  a  zárvatermők 

„újításokat”   (szövetek,   szervek),   hozza   ezeket kétszakaszos  egyedfejlődésében  a  haploid  és  diploid 

összefüggésbe  a  szárazföldi  élethez  való  hatékony szakaszok    arányát,    és    ennek    fejlődéstörténeti 

alkalmazkodással.   jelentőségét. 

Ismerje   a   nyitvatermőknél   megjelenő   evolúciós  

„újításokat” (virág, mag, víztől független szaporodás),  

hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez való  

hatékonyabb alkalmazkodással.   

Ismerje   a   zárvatermőknél   megjelenő   evolúciós Értse a kettős megtermékenyítés folyamatát. 

„újításokat” (takarólevelek, bibe, zárt magház, termés,  

szállítócsövek,  gyökérszőrök)  legyen  képes  ezeket  

összefüggésbe hozni   a szárazföldi   élethez   való  



  
 
 

 

 hatékonyabb  alkalmazkodással,  a  fényért  és  vízért 

 folyó  versengéssel.  Értelmezze  a  termés  biológiai 
 szerepét és a magterjesztés stratégiáit.   

 Tudja   használni   a   Növényismeret   könyvet   a 
 környezetében  élő  növények  megismeréséhez,  és 

 élőhelyének, ökológiai igényeinek jellemzéséhez.   
3.4.2. Az állatvilág Ismerje   fel   és   elemezze   a   testfelépítés,   az 
főbb csoportjai a életműködések (kültakaró, mozgás, táplálkozás, légzés, 

szervi differenciálódás anyagszállítás,  szaporodás,  érzékelés)  és  a  környezet 

szempontjából kapcsolatát az alábbi állatcsoportok példáján:   

 - szivacsok     

 - laposférgek     

 - gyűrűsférgek     

 - rovarok     

 - csigák     

 -  a  gerincesek  nagy  csoportjai  (csontos  halak, 

 kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök).   

 Jellemezze önállóan csoportjellemzők alapján a fenti 

 csoportokat.     

3.4.3. A növények       

szövetei, szervei       

- Szövetek Legyen képes kapcsolatba hozni a következő szövetek 

 felépítését és működését: osztódó szövet és állandósult 

 szövetek:  bőrszövet,  táplálékkészítő  alapszövet  és 
 szállítószövet.     

 Vizsgáljon fénymikroszkóppal növényi szövet- 
 preparátumot,   készítsen   bőrszövet-nyúzatot (pl. 

 hagyma allevél). Vizsgáljon kristályzárványt. 

 Értelmezze a látottakat, mikroszkópos képen is.   
- Gyökér, szár, levél Ismertesse a gyökér, a szár és a levél alapfunkcióit.  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ismerje és elemezze a felsorolt állatcsoportok 
testfelépítésének és életműködéseinek említett 
kategóriáiban megjelenő evolúciós újításokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magyarázza a különböző környezetben élő növények 
anatómiai különbségeit. Jellemezze a gyökér, a szár, a 
levél felépítését és működését, módosulásait. Mondjon 



  
 
 

 

     példát módosult szervekre.   
 

 Ismerje fel egyszerű, sematikus rajzon a hajszálgyökér Magyarázza    egy    talajból    felvett    vízmolekula 
 

 hossz-  és  keresztmetszetét,  a  lágy-  és  a  fás  szár, atomjainak sorsát a növényben.  
 

 valamint a lomblevél keresztmetszetét.      
 

 Tudja kapcsolatba hozni a gyökér, a szár és a levél     
 

 alapfunkcióit felépítésükkel.       
 

 Magyarázza  a  fás  szár  kialakulását,  az  évgyűrűk Magyarázza  a  folyadékszállítás  kémiai  és  fizikai 
 

 keletkezését.    hajtóerőit (ozmotikus szívóerő, gyökérnyomás, 
 

     kapillaritás, párologtatás), hozza összefüggésbe  a 
 

 
Vizsgáljon mikroszkópban gázcserenyílást és 

gyökér, szár és levél felépítésével.  
 

     
 

 értelmezze a látottakat, mikroszkópos képek alapján is.     
 

 Figyelje meg a víz útját színes tintába mártott fehér     
 

 virágú növényen és értelmezze a látottakat.      
 

     Írja le és értelmezze a gázcserenyíláson át felvett szén- 
 

     dioxid-molekula  sorsát  a  növényben.  Értelmezzen 
 

     növényi anyagszállítással kapcsolatos kísérletet. 
 

- Virág, termés Hozza kapcsolatba a virág biológiai szerepét és részeit. Hozza összefüggésbe a nappalhosszúság 
 

 Ismertesse az egyivarú és a kétivarú virág, az egylaki virágképzésben  betöltött  szerepét  az  eredeti  élőhely, 
 

 és a kétlaki növény fogalmát.   illetve   a   megváltoztatott   élőhely   (pl.   honosítás) 
 

     nappalhosszúságával.   
 

     Tudjon kapcsolatos teremteni a virág és a termés részei 
 

     között.    
 

 Értelmezze a virágos növények fajfenntartó működéseit     
 

 (mag-,   illetve   termésképzés,   vegetatív   szervekkel     
 

 történő szaporodás). Hasonlítsa össze az ivaros és az     
 

 ivartalan szaporítás előnyeit és hátrányait. Ismertesse a     
 

 növények főbb ivartalan szaporítási módjait (tőosztás,     
 

 dugványozás, oltás, szemzés, klónozás).      
 

 Ismertesse a csírázás külső és belső feltételeit egy     
 

 csírázási kísérlet kapcsán.       
 

Soroljon  és  példák  alapján  ismerjen  fel  hormonális   Ismerje  az  auxinok  általános  szerepét  a  növények 



  
 
 

 

 hatásra  bekövetkező  növényi  életműködéseket  (pl. 

 gyümölcsérés, növekedés, nyugalmi állapot).  

3.4.4. Az állatok          

szövetei, szaporodása,          

viselkedése          

- Szövetek Magyarázza, hogy  milyen  működésekre 

 specializálódtak  a  következő  szövetek:  hámszövet 

 (működés és felépítés szerint csoportosítva), 

 izomszövetek, kötőszövetek és  idegszövet. 

 Magyarázza,  hogy  a  funkció  hogyan  tükröződik  a 
 felépítésükben.        

 Ismerje  fel  fénymikroszkópos  készítményen  illetve 
 képen a következő szöveteket: többrétegű elszarusodott 

 laphám, vázizom, csontszövet, idegszövet, emberi vér. 
- Szaporodás- Értse a petesejt, a hímivarsejt, a zigóta, a hímnősség és 
egyedfejlődés a váltivarúság, az ivari kétalakúság, az embrionális és 

 posztembrionális fejlődés fogalmát.    

 Vonjon párhuzamot  példák alapján az 

 életkörülmények és a szaporodási mód között (ivaros, 

 ivartalan,   külső   és   belső   megtermékenyítés,   az 

 ivadékgondozás és az utódszám összefüggése).  

 Értelmezze   és   példán   mutassa   be   az   ivartalan 

 szaporodást és a regenerációt.     

- Viselkedés Tudja   összehasonlítani  az öröklött és tanult 

 magatartásformákat.       

 Ismerje és példák alapján magyarázza az 

 önfenntartással kapcsolatos viselkedéseket 

 (tájékozódás, táplálkozási magatartás, menekülés, 

 védekezés).        

 Ismerje és példák alapján magyarázza a 

 fajfenntartással  kapcsolatos  viselkedéseket  (a  partner 

 felkeresése,  udvarlás-nász, párzás,  ivadékgondozás, 

 
 

 

életében. 
 
 
 
 

 
Ismerje fel a következő szöveteket: simaizom, 
szívizom, csillós hám, üvegporc.  
Értelmezze a látott struktúrák szerepét a szövet 
működésében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Értse, hogy a tanult magatartásformák hátterében 
öröklött tényezők is állnak. 



  
 
 

 

önzetlenség, agresszió).  
Jellemezze az alábbi magatartásformákat: feltétlen 
reflex, irányított mozgás, öröklött mozgásmintázat, 
bevésődés, érzékenyítés, megszokás, feltételes reflex, 
operáns és belátásos tanulás. Tudjon ezekre példát 
hozni, illetve példákból ismerje fel ezeket.  
Ismerje a motiváció és a kulcsinger fogalmát és 
szerepüket a viselkedés kialakításában. 

 

4. Az emberi szervezet 
 

TÉMÁK     VIZSGASZINTEK 

  Középszint    Emelt szint 

4.1. Homeosztázis Értelmezze a homeosztázis fogalmát, értse jelentőségét. Tudja,  hogy  a  homeosztázis-összetevők  határértékei 
 Értelmezze  a  kiválasztás,  valamint  a külső  és  belső élettani állapottól függően megváltozhatnak. 
 elválasztás fogalmait.     Értse a homeosztázis és az egészség kapcsolatát. 

 Értse a szűrővizsgálatok és az önvizsgálat fontosságát.  

 Ismerje  és  értse  az  alapfokú  újraélesztés  lépéseit  és  

 szabályait.      

4.2. Kültakaró        

4.2.1. Bőr Értse   a   bőr   funkcióit   (védelem, hőszabályozás  
 érzékelés:  fájdalom,  tapintás,  nyomás,  hőingerek)  és  

 értse kapcsolatukat a bőr felépítésével.     

 Ismertesse a bőr szöveti szerkezetét, mirigyeit és azok  

 funkcióit, és ábrán azonosítsa a bőr részeit.    

 Magyarázza a hám megújulását.     

 Értse a festéksejtek és a bőrpigment (melanin) szerepét.  

 Értelmezze  az  emberi  faj  bőrszínskáláját  mint  a  

 biológiai sokféleség részét.     

4.2.2. A bőr Tudja  magyarázni  a  napsugárzás  hatását a  bőrre, a  

gondozása, védelme napozás egészségtani vonatkozásait, a védekezést.  

 Ismerje a   bőrápolás és   hajápolás szerepét és  



  
 
 

 
lehetőségeit. Értse a bőr baktériumflórájának 
jelentőségét. 

 
Tudja, mi az anyajegy, a szemölcs, hogyan alakul ki a 
mitesszer, a pattanás, vízhólyag, vérhólyag.  
Értse, hogy miért veszélyes az égési sérülés. 
Tudja, hogyan kell ellátni kisebb égési sérüléseket.  

4.3. A mozgás 
4.3.1. Vázrendszer      Ismerje a csontváz biológiai funkcióit.  

Ismertesse a gerincoszlop tájékait, a mellkas, az 
agykoponya és az arckoponya csontjait (orrcsontot, 
járomcsontot, felső és alsó állcsontot). Ábrán ismerje 
fel ezeket. Tudja kapcsolatba hozni az ember mozgási 
szervrendszerének sajátosságait a két lábon járással (a 
gerincoszlop kettős S-alakja). 

 
Ismerje a csont kémiai összetételét (szerves és 
szervetlen alkotók), értse ezek szerepét, hozza 
összefüggésbe arányuk változását az életkorral, a 
fiatalkori és időskori csontsérülésekkel.  
Ismertesse egy lapos és egy hosszú csöves csont 
szerkezetét a megfelelő funkciókhoz kötve. Ismerje a 
csigolya részeit. 

 

 Tudjon  példát  mondani  a  csontok  összenövésére, 

 varratos, porcos és ízületes kapcsolódására, 

 magyarázza,  hogy  ezek  milyen  mozgást  tesznek 

 lehetővé az adott helyeken. Ismerje fel rajzon az ízület 

 részeit.     

 Ismertesse  a  függesztőövek  funkcióját,  csontjait,  a 

 gerincesek ötujjú végtagtípusának csontjait. 

 Értse a férfi és a női medence közti különbség okát. 

4.3.2. Izomrendszer Ismerje a helyét és funkcióit a következő izmoknak:   Legyen  képes  magyarázni  a  mozgási  szervrendszer 



     
 

 
gyűrű  alakú  záróizmok,  mimikai  izmok,  bordaközi 

 
működését fizikai (emelő-elv, erő, erőkar), biokémiai 

 
 

   
 

 izmok,  mellizom,  hasizmok,  gátizmok,  rekeszizom,  (aktin,   miozin,   kreatin-foszfát,   ATP),   szövettani  
 

 végtagok hajlító- és feszítő izmai, fejbiccentő izom.  (vázizomszövet) ismerete alapján.  
 

 Ismertesse  a  vázizom  felépítését:  izomsejt,  izomrost  Tudja,   hogy   az   izomösszehúzódáshoz   Ca
2+

-ion  
 

 (izomsejt), izomköteg, izompólya, inak.  szükséges.  
 

   Értse az izom saját energiatároló és oxigéntároló  
 

   molekuláinak szerepét.  
 

 Értse miért fontos a bemelegítés, hogyan szüntethető  Értse az izomláz kialakulásának okait.  
 

 meg az izomláz.    
 

4.3.3. Szabályozás Értse az izomtónus szerepét a testtartás és a mozgások    
 

 kialakításában.    
 

4.3.4. A mozgás és Ismerje  a  mozgási  szervrendszer  épségét,  megóvását    
 

mozgási rendszer szolgáló  alapelveket  (pl.  helyes  testtartás,  testedzés).    
 

egészségtana Tudja,  mi  a  törés,  gerincsérülés,  ficam,  csípőficam,    
 

 rándulás, lúdtalp, gerincferdülés, és ismerje ezek jeleit.    
 

 Tudjon  példát  említeni  a  testépítés  során  helytelenül    
 

 alkalmazott táplálék-kiegészítők káros hatásaira.    
 

4.4. A táplálkozás     
 

4.4.1. Táplálkozás Tudja  magyarázni  a  táplálkozás  jelentőségét,  és  értse    
 

 folyamatait (rágás, nyelés, bélperisztaltika).    
 

 Ismerje  a  különbséget  a  táplálék  és  tápanyag  között.    
 

 Tudja felhasználni a tápanyagok fajlagos energiatartalmát    
 

 alapvető számítási feladatokban.    
 

 Értelmezze a testtömegindexet, tudjon következtetéseket    
 

 levonni  értékéből,  és  értse,  hogy normálértéke  függ a    
 

 testösszetételtől, nemtől, életkortól.    
 

4.4.2. Emésztés Ismerje fel ábrán a táplálkozási szervrendszer szerveit,  Értse a kapcsolatot a tápanyagok emésztése és sejtszintű  
 

 tudja biológiai funkcióit.  lebontása között.  
 

 Ismerje a máj szerepét az emésztőnedv-termelésben, a    
 

 fehérje-, glükóz- és glikogénszintézisben, a raktározásban    
 



  
 
 

 

 és a méregtelenítésben. 

 Ismerje fel a fog részeit magyarázza a részek funkcióit, 

 értse a fogképletet. 

 Ismertesse a száj higiéniáját, a szájápolás szabályait és 

 jelentőségét. 

 Tudja, mely emésztőnedvek játszanak szerepet a fehérjék, 

 a szénhidrátok, a zsírok és a nukleinsavak emésztésének 

 folyamatában;  ismerje  a  termelődési  helyüket  és  a 
 működésükhöz szükséges optimális kémhatást. 
 Értelmezzen  a  hasnyál  vagy  a  gyomornedv  hatását 

 bemutató kísérletet. 
4.4.3. Felszívódás Ismerje  a  bélbolyhok  helyét,  és  tudja  működésük 
 lényegét. 

4.4.4. Szabályozás Tudja, hogy mi válthatja ki az éhség-, szomjúságérzetet és 

 értse  a  tápcsatorna  reflexes  folyamatait  (nyál-  és 

 gyomornedvtermelés, hányás, nyelés). 

4.4.5. Táplálkozás Magyarázza a minőségi és mennyiségi éhezés fogalmát. 

egészségtana  

 Ismertesse  a  fehérjék,  szénhidrátok,  zsírok,  növényi 

 rostok,  ásványi  anyagok  (nyomelemek),  természetes 

 forrásait, tudjon érvelni hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk 

 ellen. Ismerje a következő vitaminok élettani jelentőségét, 

 és tudja azokat összekapcsolni hiánytüneteikkel: D-, A-, 

 B12,- C-vitamin, folsav. 

 Figyelje meg az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett 

 összetevőket  és  magyarázza  a  lehetséges  kockázati 

 tényezőket, táblázat segítségével. 

 Értelmezzen   életmódhoz   igazodó   étrendet,   ezzel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ismerje a következő emésztőenzimek termelődésének 
helyét és hatásait: amiláz, laktáz, lipáz, nukleáz, 
pepszin, tripszin. 
 
 
 
 
Ismerje a táplálékkal felvett fehérje, szénhidrát és zsír 
alkotó részeinek útját a szövetekbe történő beépülésig, 
illetve a felhasználásig. 
 
 
 
 

 

Ismertesse a következő vitaminok élettani jelentőségét: E- 

, K-, B1-, B6- vitamin.  
Ismertesse az alapanyagcsere fogalmát és tudja, mitől 
függ annak értéke. 
 
 
 
 

 
Értelmezze, miért járhatnak a májbetegségek együtt 
sárgasággal. 



  
 
 

 

 kapcsolatos adatok, táblázatok használatával.  
 Ismerjen  a  tápcsatorna  megbetegedéseinek  kialakulását  
 elősegítő kockázati tényezőket (veleszületett hajlamosító  

 tényezők  és  életvitelből,  életmódból  eredő  kockázati  

 tényezők  –  pl.  nem  megfelelő  szájápolás/szájhigiéné,  

 fokozott stressz, túlzott alkohol- és gyógyszerfogyasztás,  

 nem   az   életmódnak,   szükségleteknek   megfelelő  

 táplálkozás, kedvezőtlen környezeti hatások).  

 Értse,   hogyan   változnak   az   étrendi   elvárások  

 tevékenységtől,  kortól,  nemtől  és  állapottól  (terhesség,  

 szoptatás) függően.  

 Magyarázza  az  élelmiszer-  és  ételtartósítás  alapvető  

 szabályait.  Értse  az  alultápláltság  és  a  túltápláltság  

 következményeit, kockázati tényezőit.  

 Tudjon érvelni a megfelelő összetételű étrend mellett.  

4.5. A légzés   

4.5.1. Légcsere Ismerje a légzőrendszer funkcióit.  

 Ismerje a légzőrendszer szerveit. Elemezzen  a  légzési  térfogatváltozásokat  és  a  légző- 

 Ismerjen   légzési   segédizmokat,   tudja   hogy   ezek mozgásokkal kapcsolatos nyomásváltozásokat bemutató 

 részvétele a nehézlégzésben feltűnő. Értse a mellkasi és a grafikont.  Értelmezze a Donders-modellt bemutató ábra 

 hasi légzés különbségét. alapján a légzőműködéseket. 
 Értse a mellhártya, a rekeszizom, a bordaközti izmok  

 szerepét a belégzés és kilégzés folyamatában.  

 Értse   a   légzési   teljesítmény   és   a   szervezet  

 energiafelhasználása közötti összefüggést.  
 Ismertesse  a  vitálkapacitás  és  a  légzési  perctérfogat  
 fogalmát.  

 Magyarázza  aktív  sportoló  és  nem  sportoló  fiúk  és  

 lányok   vitálkapacitását   bemutató   táblázat   eltérő  
 értékeit.  

 Határozza  meg  a  légzésszámot  nyugalomban  és  

 munkavégzés után, magyarázza az eltérést.  
   



  
 
 

 

4.5.2. Gázcsere Magyarázza  a  légcsere,  a  gázcsere  és  a  sejtlégzés Értse, hogy a tüdőben és a szövetekben folyó gázcsere 

 összefüggéseit. diffúzión alapul.    

4.5.3. Hangképzés Ismerje  fel  ábrán  a  gége  alábbi  részeit:  pajzsporc, Ismerje, mely porcok között feszülnek ki a hangszalagok. 

 gégefedő, hangszalagok. Ismerje a hangszalagok szerepét Értse  a  gége  működését,  tudja,  hogy  mitől  függ  a 

 a hangképzésben. keletkezett hang erőssége, magassága, és mi befolyásolja 

  a hangszínt.     

4.5.4. Szabályozás Tudja magyarázni a vér szén-dioxid koncentrációjának Ismertesse a légzésszabályozásban a kemoreceptorok és a 

 szerepét a légzés szabályozásában. mechanoreceptorok szerepét.   

4.5.5. A légzés és a Ismerje az orron át történő belégzés előnyeit a szájon át Kapcsolja  össze  fizikai  ismereteivel  a  légmell  és  a 

légzőrendszer történő belégzéssel szemben. keszonbetegség kialakulását.   

egészségtana       

(elsősegélynyújtás)       

 Tudjon megnevezni a légzőrendszert károsító tényezőket Hozza  összefüggésbe  a  tüdő-léghólyagocskák  felületi 

 és ismerje a légzőrendszer gyakori betegségeit (fertőzéses feszültségét a dohányzással.   

 eredetű és daganatos megbetegedések, asztma).      

 Magyarázza, miért jár gyakran együtt a torokgyulladás      

 középfülgyulladással.      

 Értse  a  dohányzás  kockázatait.  Tudjon  érvelni  a      

 dohányzás ellen.      

       

4.6. Az anyagszállítás       

4.6.1. A Hasonlítsa  össze  a  vér,  a  szövetnedv,  a  nyirok Értelmezze a homeosztázist a folyadékterek 
testfolyadékok összetételét, keletkezését, kapcsolatukat.  Ismertesse a összetételének  példáján.  Ismertesse,  hogy  mi  okból 

 teljes vértérfogat mennyiségét, az alakos elemek és a változhat a vér kémiai összetétele (pH, glükózszint). 

 vérplazma arányát, a vérplazma fő alkotórészeit és értse      

 jelentőségüket.      



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.6.2. A szöveti 

keringés  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6.3. A szív és az  

erek  

 
 

 

Ismertesse a vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a 
vérlemezkék szerepét, keletkezésük helyét, a normál 
értéktartománytól való eltérés okait és 
következményeit. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Értse a vérszegénység lehetséges okait. Értse, hogy a 
véralvadási folyamat rendellenessége vérzékenység, 
illetve trombózis kialakulásához vezethet.  
Ismertesse a vér, a szöveti folyadék és a nyirok 
kapcsolatát; a szöveti folyadék szerepét, mint a sejtek 
közötti anyagcsere helyét. 

 
Magyarázza a hajszálerek keringési jellemzőit, 
funkcióját az anyagcserében.  
Értelmezze a nyirokkeringés lényegét (útvonala, 
funkciója), a nyirokcsomók jelentőségét. 

 
Ismerje a szív működésének alapelveit (üregek 
térfogat- és nyomásviszonyainak változása, a vér 
áramlása a szívciklus folyamán). Értse a szív 
felépítésének és működésének kapcsolatát. 
 
 
 
 
Ismertesse, hogy mi a koszorúerek feladata, hogy miért 
életveszélyes ezek elzáródása.  
Ismerje az artériák, a vénák és a kapillárisok felépítését 
(átmérő, billentyű, szöveti szerkezet), és ezeket hozza 

 
 

 
Ismerje a hemoglobin fő részeit (hem: 4 db N-tartalmú 
gyűrű, Fe, globin: fehérje). 
 
 
 
Ismertesse a sérült érfal, a vérlemezkék, a trombin, a 
fibrin, a kalciumion szerepét a véralvadás 
folyamatában, tudja, hogy a folyamathoz K-vitamin 
szükséges.  
Hozza összefüggésbe ezeket a vérzékenység 
kialakulásával. 
 
 
 
 
Értse, hogy milyen mechanizmus mozgatja a 
folyadékot a nyirokerekben. 
 
 
 
 

 

Ismertesse a szövetnedv áramlási mechanizmusát a 
vérnyomás és a plazmafehérjék ozmotikus nyomásának 
viszonya alapján.  
Tudja grafikonon elemezni a vérnyomás változását, a 
véráramlás sebességét, az erek keresztmetszetének ala-
kulását a keringési rendszerben. Ismerje a verőtérfogat, 
perctérfogat értékeit. Tudjon elvégezni alapvető 
számításokat ezekkel az adatokkal. 

 
Értelmezze, mely tényezők segítik a vénás áramlást. 



  
 
 

 

 kapcsolatba az adott erek funkcióival.        

 Ismerje a szívfrekvencia és a vérnyomás fogalmát és     
 felnőttkori normál értékeit.          

 Tudjon  pulzust  és  vérnyomást  mérni  (automata     

 eszközzel), legyen képes a mért adatok eredményeit     

 értelmezni és magyarázni.          
 Ismertesse a lép helyét és szerepét.         

4.6.4. Szabályozás Tudja,  hogy  milyen  élettani  hatások  emelik, vagy Ismerje  a  szinuszcsomó  és  a  pitvar-kamrai  csomó 

 csökkentik a pulzusszámot és vérnyomást.   helyzetét, funkcióját.   

 Magyarázza  a  véreloszlás  megváltozásának  élettani     

 funkcióját.            

4.6.5. A keringési Tudjon  érvelni  a  testedzés  és  a  helyes táplálkozás     

rendszer egészségtana, keringési rendszer egészségére gyakorolt hatása     

elsősegélynyújtás mellett.            

 Ismertesse  a  keringési  rendszer  főbb  betegségeinek     

 (érelmeszesedés,   visszértágulat,   a   trombózis,   a     

 magasvérnyomás/hipertónia betegség, szívritmuszavar     

 és a szívinfarktus) kialakulásában szerepet játszó főbb     

 kockázati  tényezőket.  Értse  a  megfelelő  életvitel     

 kialakításával  csökkenthető kockázatokat. Ismerje  a     

 szívinfarktus fogalmát és jellemző tüneteit.       

 Ismerjen alapvető sebellátási módokat, tudja, hogyan     

 kell  ellátni vérzéssel járó sérüléseket.        

4.7. A kiválasztás             

4.7.1. A         Ismertesse a bőr, a máj, a tüdő, a végbél és a vese 
vizeletkiválasztó         szerepét a kiválasztásban.  

rendszer működése             

 Ismerje a vizeletkiválasztó rendszer főbb részeit.  Tudja értelmezni a vese kiválasztó működésének három 

         fő részfolyamatát: szűrletképzés, visszaszívás, 

         kiválasztás (exkréció).  

 Értse   a víz,   a glükóz, a sók, a karbamid Ismerje  a  nefron működését:  vesetestecske   (tok, 



        
 

 
visszaszívásának, valamint  a gyógyszerek, ionok (pl. 

 
hajszálérgomolyag),  az  egyes  csatorna-szakaszok,  a 

 
 

   
 

 hidrogénion) kiválasztásának vesében zajló  csatorna   falát   behálózó   hajszálerek,   funkcióit.  
 

 folyamatait.     Magyarázza  a  szűrletképzés,  az  aktív  és  passzív  
 

      transzport folyamatait.  
 

 Ismertesse  a vizelet főbb összetevőit:  víz, karbamid,  Elemezze a vizeletképződés folyamatát a vér, a tokban  
 

 Na
+
, K

+
, CI

-
 ionok, gyógyszerek, hormonok.   és  a  csatornában  lévő  folyadék,  valamint  a  vizelet  

 

      összetétele alapján.  
 

4.7.2. Szabályozás Ismerjen   a   vizelet   összetétele   és   mennyisége  Értse a vazopresszin (ADH) és aldoszteron szerepét a  
 

 változásának hátterében álló lehetséges okokat.   folyadéktérfogat és sóháztartás szabályozásában.  
 

4.7.3. A kiválasztó Tudjon példát említeni arra, hogy miért jelenhet meg a    
 

szervrendszer vizeletben fehérje, glükóz vagy vér.      
 

egészségtana        
 

 Értse   a   vesekő   kialakulásának   okait,   ismerje    
 

 rizikófaktorait    és    indokolja    a    folyadékbevitel    
 

 jelentőségét a vesekőképződés megelőzésében.     
 

 Ismertesse a művesekezelés jelentőségét.   Értse a művesekezelés és a veseátültetés jelentőségét.  
 

4.8. A szabályozás Hasonlítsa  össze  az  irányítás  két  alapformáját,  a    
 

 szabályozást  és  a  vezérlést.  Értse  a  visszacsatolások    
 

 szerepét a szabályozásban.      
 

 Értse   a   hasonlóságokat   és   a   különbségeket   a    
 

 hormonrendszer  és az  idegrendszer működése  között    
 

 (jeladó és célsejt kapcsolata), és tudjon példát hozni    
 

 összehangolt működésükre.      
 

4.8.1. Idegrendszer        
 

- Sejtszintű Ismertesse  az  idegsejt  felépítését,  változatosságát  és  Magyarázza  a  kémiai  és  az  elektromos  potenciálok  
 

folyamatok funkcióját   (az   ingerület   keletkezését,   vezetését,  összefüggését az ionmozgásokkal.  
 

 valamint más sejtekre való továbbadását).     
 

 Ismerje, hogy az élő sejtek membránjának két oldalán  Értse  a  helyi  (lokális)  és  a  tovaterjedő  potenciál  
 

 az   ionok   koncentrációja   nem   azonos,   és   ez  kialakulásának helyét és feltételeit.  
 

 potenciálkülönbséget alakít ki.      
 

 Ismertesse az inger, az ingerület (akciós potenciál), az  Tudja,  hogy  az  inger  erőssége  a  csúcspotenciál  
 



  
 
 

 

ingerküszöb fogalmát. Példával igazolja, hogyan 
változhat meg az ingerküszöb külső és belső környezeti 
hatásokra. 

 
Ismertesse a receptor, a receptornak megfelelő 
(adekvát) inger fogalmát, típusait (mechanikai, kémiai, 
fény, hő).  

- Szinapszis Ismertesse a szinapszis fogalmát, magyarázza a serkentő vagy gátló 
hatást az átvivő anyag (vagy más molekulák) és a 
receptor kölcsönhatásával. Tudja, hogy a drogok itt 
hatnak és hatásuk függőséghez vezethet. 

 
 
 
 

- Az idegrendszer       Ismerje a központi, környéki idegrendszer, az ideg, dúc, 
általános jellemzése     pálya, mag, kéreg, fehér- és szürkeállomány fogalmát, a  

testi  (szomatikus)  és  a  vegetatív  idegrendszer 
jelentését.  
Ismerje az idegrendszer működésének fő folyamatait, 
és az ezt megvalósító sejttípusokat (receptorsejt, 
érzőidegsejt, asszociációs idegsejtek, mozgatóidegsejt). 

 
Készítsen  rajzot  a  gerincvelő  keresztmetszetéről  és 

ábrázolja a gerincvelői idegek eredését. 

 

Hasonlítsa össze a reflexív és a reflexkör fogalmát. 
 

Ismerje fel ábrán és tudja magyarázni a bőr- és 

izomeredetű gerincvelői reflexek reflexívét funkcióját. 

 
A mozgatóműködések példáján értelmezze az 
idegrendszer hierarchikus felépítését.  
Tudja,  hogy  az  idegrendszer  központi  része  csontos 

 
 

 

hullámsorozat szaporaságában kódolt. Tudja, hogy az 
idegsejt membránpotenciáljának változásai az 
axoneredésnél tovaterjedő csúcspotenciált válthatnak 
ki. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Értse, hogy a drogok és egyes mérgek hogyan hatnak a 
szinapszis működésére (jelátvivő anyag működésének 
fokozása, visszavételének gátlása, receptormódosítás).  
Magyarázza az idegsejt-hálózatok spontán 
aktivitásának funkcióját (biológiai ritmusok). 
 
 
 
Ismerje a gliasejtek és a velőshüvely főbb funkcióit 
(táplálkozás, szigetelés), hozza összefüggésbe az 
ingerület vezetési sebességével és az SM (szklerózis 
multiplex) betegség kialakulásával. 



  
 
 

 

 tokban, agy-gerincvelői folyadékkal és agyhártyákkal 

 védetten helyezkedik el. 

- A gerincvelő Ismerje   a   gerincvelő   főbb   funkcióit   (izomtónus 

 kialakítása,  védekező  mechanizmusok,  a  bőr  ereinek 
 reflexes szabályozása, nemi szervek vérbősége). 

 Váltson ki térdreflexet, és magyarázza funkcióját. 
- Az agy Ismerje fel az agy nyílirányú metszetén az agy részeit 
 (agytörzs   /nyúltvelő,   híd,   középagy/,   köztiagy 

 /talamusz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy), és tudjon 

 példákat említeni funkcióikra. 

 Tudja, hogy az álomalvás létszükséglet. 
 
 
 
 
- Testérző rendszerek Tudja,  hogy  az  elsődleges  érzőkéreg  sérülése  a 

 tudatosuló érzékelés kiesését jelenti.   

 Ismertesse  a  bőr  és  a  belső  szervek  receptorait 

 (mechanikai,  fájdalom,  hő,  kemoreceptorok,  szabad 

 idegvégződések).    

- Érzékelés Értse  az  érzékszervek  működésének  általános  elveit: 

 (adekvát) inger, ingerület, érzet.   

 Ismerje   az   érzékcsalódás   (illúzió,   hallucináció) 

 fogalmát, és hogy kiváltásukban pszichés tényezők és 

 drogok is szerepet játszhatnak.   

- Látás Ismertesse és ábrán ismerje föl a szem alapvető részeit, 

 magyarázza ezek működését, a szemüveggel 

 korrigálható   fénytörési   hibákat,   a   szürke-   és   a 
 zöldhályog lényegét.    

 Magyarázzon  egyszerű  kísérleteket  a  vakfolt,  a 

 színtévesztés, a látásélesség és a térbeli tájékozódás 

 vizsgálatára.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ismerje az agytörzsi hálózatos állomány szerepét az 
alvás-ébrenléti ciklus fenntartásában.  
Ismerjen elméleteket az alvás funkcióival kapcsola-
tosan (pl. energiatakarékosság, tanulás, feltöltődés). 
 

Ismerje a jobb és bal agyfélteke eltérő funkcióit. 
 
 
 
Értse, hogy az érzőpályák kéreg alatti központjaiban 
már előzetes feldolgozás is történik (pl. talamusz = 
kéreg alatti látóközpont). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Értse a csapok, pálcikák és dúcsejtek szerepét a látás 
folyamatában. 
 
 
 
Ismertesse a kép- és színlátás, a fényerősség-érzékelés 
optikai és élettani alapjait. 



  
 
 

 

 Váltson ki pupillareflexet.  
 Értse a pupilla akkomodációs és a szemhéjzáró reflex 
 funkcióit.    

 Elemezze a távolságészlelés módjait, támpontjait. 

- Hallás és Ismerje föl rajzon a külső-, a közép- és a belső fül 

egyensúlyérzés részeit.    

 Értse a dobhártya és a hallócsontocskák működését, a 
 szabályozás lehetőségét.  

 Értelmezzen  kísérletet  a  hangirány  érzékelésének 

 bemutatására.   
 Ismerje a zajszennyeződés forrásait, halláskárosító és 
 pszichés hatását.   

 Magyarázza  a  tömlőcske  és  zsákocska,  valamint  a 

 három félkörös ívjárat szerepét.  

- Kémiai érzékelés Ismerje  a  nyúltvelői  kemoreceptorok  szén-dioxid- 

 érzékenységét, értse a légzés szabályozásában betöltött 

 szerepüket.    

 Ismerje  a  szaglóhám,  az  ízlelőbimbók  szerepét  az 

 érzékelésben.   

- Testmozgató Értse,   hogy   motivációs   állapotok   irányítják   és 

rendszerek aktiválják   magatartásunkat.   Ismerje   az   agykéreg 

 szerepét   az   akaratlagos   mozgások   kialakításában. 

 Ismerje a mozgatópályák kereszteződéseinek 

 funkcionális következményeit.  

 Ismertesse a kisagy fő funkcióját (mozgáskoordináció). 

 Tudja, hogy alkohol hatására ez az egyik leghamarabb 

 kieső funkció.   

- Vegetatív érző és Értelmezze, milyen folyamatok szabályozását jelenti a 

mozgató rendszerek vegetatívszabályozás.  

     

 
 

 

Értse a látórendszer és az egyensúlyérzés kapcsolatát. 
 
 
 
 
Értse a kapcsolatot a hallószerv részletes felépítése és 
működése között (Corti-szerv, alaphártya, szőrsejtek). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Értse a helyzetérzékelés szerveinek és receptorainak 
(tömlő, zsákocska, három félkörös ívjárat, izomorsó, 
ínorsó) működését. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ismerje a kéreg alatti magvak és az átkapcsolódás 
szerepét az automatizált mozgások szabályozásában. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tudja összehasonlítani a szimpatikus és a 
paraszimpatikus idegrendszer anatómiai hasonlóságait 
és különbségeit. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.2. Az emberi 
magatartás biológiai-
pszichológiai alapjai  
- A magatartás elemei  

 
- Öröklött elemek  

 

 

- Tanult elemek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Emlékezés  

 
- Pszichés fejlődés  

 
 

 

Ismerje a szembogár (pupilla), a vázizom, a bél, a szív 
és a vérerek szimpatikus és paraszimpatikus 
befolyásolásának következményeit. 
 
 
 
 
 
 
 
Ismerjen példákat öröklött emberi magatartásformákra 
(szopóreflex, érzelmet kifejező mimika). 
 

Ismerje  a  feltételes  reflexek  szerepét    az  ember 

viselkedésében (félelem, drogtolerancia). 
 
 
 
 
A feltételes reflexeket hozza összefüggésbe a fájdalmas 
ingerekre fellépő vérnyomás-növekedéssel, 
szívfrekvencia-fokozódással, félelemmel, 
drogtoleranciával. Magyarázza a tanulás és az érzelmek 
kapcsolatát (megközelítés-elkerülés, játék, kíváncsiság 
és unalom).  
Tudja, hogy a beszéd tanulása kritikus periódushoz 
kötött.  
Példákon mutassa be a megerősítés rászoktató vagy 
leszoktató hatását, a szokás, a rászokás és a függőség 
kialakulását. Lássa a család, az iskola, a hírközlés, 
reklám stb. szerepét a szokások kialakításában. 
Foglaljon állást a fentiekkel kapcsolatban.  
Ismerje a rövid és hosszú távú memória fogalmát. 

 
Ismertesse az érzelmi fejlődés hatását az értelmi 
fejlődésre, hozza összefüggésbe a család szocializációs 

 
 

 

Tudja magyarázni, hogyan valósul meg 
szervezetünkben a keringés és a testhőmérséklet 
szabályozása. 
 
 
 
 
Ismerje fel esetleírás nyomán az az emberi viselkedés 
evolúciós (genetikai), ökológiai, kulturális alapjait. 
 
 
 
 
Esetleírás alapján értékeljen olyan kísérleteket, olyan 
kísérleti módszereket, amelyek a feltételes reflex, az 
operáns tanulás és belátásos tanulás kutatására 
irányulnak. Ismertesse módszerük korlátait. Kapcsolja 
össze ezeket példákkal az ember viselkedéséből. 



         
 

 
funkcióival. 

       
 

        
 

4.8.3. Az Ismerje  az  életmód  szerepét  az  idegrendszeri  be- Értelmezze a zsigeri működések kapcsolatát az érzelmi- 
 

idegrendszer tegségek  kialakulásának  (pl.  stresszbetegségek)  meg- pszichikus  működésekkel,  hozza  összefüggésbe  a 
 

egészségtana előzésében.    pszichoszomatikus betegségek kialakulásával. 
 

 Ismerje  a  fájdalomcsillapítás  néhány  módját,  ezek     
 

 esetleges veszélyeit.       
 

 Ismerje  az  agyrázkódás,  a  migrén,  az  epilepszia,  a Ismerje az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór tüneteit. 
 

 stroke (agyvérzés, agyi infarktus) tüneteit.      
 

 Ismerje a táplálkozási zavarokat (ortorexia, anorexia,     
 

 bulímia, izomdiszmorfia) és értse kialakulásuk  társa-     
 

 dalmi és biológiai okait.       
 

 Ismerjen testképet befolyásoló társadalmi tényezőket.      
 

- Drogok Értse  a  kémiai  és  a  viselkedési  függőségek  közös     
 

 jellegzetességeit és veszélyeit.       
 

 Tudjon érvelni a drogfogyasztás ellen, értse a szülő, a     
 

 család,   a   környezet   felelősségét   és   lehetőségét     
 

 megelőzésében.        
 

4.8.4. A Ismertesse a hormonrendszer működésének a lényegét, Magyarázza,  hogy  ugyanaz  a  hormon  más  szervben 
 

hormonrendszer a hormontermelést és szabályozását.   más hatást fejthet ki (receptor-különbség).  
 

- Hormonális     Magyarázza,  hogyan  befolyásolják  a  hormonok  a 
 

működések     szervezet szénhidrát-anyagcseréjét (adrenalin, inzulin, 
 

     glükokortikoidok), só- és vízháztartását 
 

     (mineralokortikoidok,  vazopresszin),  kalcium-anyag- 
 

     cseréjét (parathormon, kalcitonin, D-vitamin-hormon). 
 

- Belső elválasztású Ismerje  az  ember  belső  elválasztású  mirigyeinek Tudja elemezni az agyalapi mirigy, a hipotalamusz és a 
 

mirigyek elhelyezkedését, az alábbi hormonok termelődési helyét mellékvesekéreg hormonjainak hatását.  
 

 és  hatását:  inzulin,  adrenalin,  tiroxin,  tesztoszteron,     
 

 oxitocin.        
 

 Ábra  alapján  értelmezze  a  női  nemi  ciklus  során     
 

 végbemenő hormonális, valamint a     
 



  
 
 

 

 méhnyálkahártyában,  petefészekben és 

 testhőmérsékletben  végbemenő  változásokat.  Értse  a 

 hormonális fogamzásgátlás biológiai alapjait.  

 Tudja magyarázni az inzulin, a tiroxin és az adrenalin 

 hatásait.   A   pajzsmirigy   példáján   elemezze   a 

 hormontermelés szabályozásának alapelveit.  

- A hormonrendszer Tudja magyarázni a cukorbetegség lényegét, típusait, 

egészségtana tüneteit, okait, kockázati tényezőit és kezelési módjait. 

4.8.5. Az      

immunrendszer      

- Immunitás Ismerje az antitest, antigén, immunitás fogalmát. 

 Sorolja   fel   az   immunrendszer   jellemző   sejtjeit 

 (falósejtek, nyiroksejtek). Magyarázza a memóriasejtek 

 szerepét a másodlagos immunválasz kialakításában. 

 Magyarázza  meg  a  gyulladás  tüneteit,  kialakulásuk 

 okát.     

 Ismerje a falósejtek szerepét és a genny eredetét. 

 Ismertesse az  immunizálás különböző típusait (aktív, 

 passzív,  természetes,  mesterséges).  Minden  típusra 

 mondjon példát.    

 Hozzon példát a Magyarországon kötelező 

 védőoltásokra és értse indokoltságukat.  

 Magyarázza  a  vírus  és  baktérium  által  okozott 

 betegségek eltérő kezelésének az okát.  

 Ismerje  Pasteur  és  Semmelweis  tudománytörténeti 

 jelentőségét.    

 
 
 
 
 
 
 
 
Tudja, hogy hormon nem csak belső elválasztású 
mirigyben jöhet létre, gyakorlatilag minden szerv képes 
előállítani hormont. 

 
Tudja elemezni a növekedési hormon, a tiroxin és az 
inzulin hiányából, illetve többletéből eredő 
rendellenességeket. 
 
 
 
Tudja összehasonlítani a természetes (veleszületett 
vagy anyatejjel szerzett) és az adaptív immunválaszt. 

 
Magyarázza a rendszer működésének a lényegét: az 
idegen anyag megtalálásának a módját, felismerését, az 
immunglobulinok jelentőségét, az idegen anyag 
megsemmisítését.  
Ismerje a vérszérum fogalmát. 

 
Értse az autoimmun betegségek lényegét. 



  
 
 

 

- Vércsoportok Ismerje az AB0- és az Rh-vércsoportrendszert.  

 Magyarázza az anyai Rh-összeférhetetlenség  

 jelenségét.     

 Ismerje a vérátömlesztés és a véradás jelentőségét.  

     Ismertesse a szervátültetésekkel kapcsolatos gyakorlati és 

     etikai problémákat. 

- Az immunrendszer Értse  a  láz  védekezésben  betöltött  szerepét  és  a  

egészségtana lázcsillapítás módjait.    

 Értse,    hogy    az    allergia    az    immunrendszer  

 túlérzékenységi  reakciója,  tudjon  felsorolni  allergén  

 anyagokat, értse az allergiák és a környezetszennyezés  

 közti kapcsolatot.    

 Értse  az  immunrendszer  állapota  és  a  betegségek  

 kialakulása közti összefüggést.   

4.9. Szaporodás és      

egyedfejlŊdés      

4.9.1. Ismerje  a  férfi  és  női  nemi  szervek  felépítését,  

Szaporítószervek működését, valamint a megtermékenyítés folyamatát.  

 Értse   a   nem   meghatározottságát   (kromoszomális,  

 ivarmirigy általi, másodlagos, pszichés nem). Ismerjen  

 fel ábráról petesejtet és hímivarsejtet és ezek részeit.  

4.9.2. Egyedfejlődés Ismerje   az   ember   születés   előtti   fejlődésének Magyarázza   a   magzati   és   anyai   vérkeringés 

 eseményeit (barázdálódás, beágyazódás, méhlepény és kapcsolatát. 

 magzatburkok    kialakulása    és    születésének    fő Magyarázza a kapcsolat jelentőségét az immunrendszer 

 szakaszait,  a  terhesség,  szülés,  a  szoptatás  biológiai szempontjából. 

 folyamatait, a méhlepény és a magzatvíz szerepét).  

 Ismertesse  az  ember  posztembrionális  fejlődésének  

 legjellemzőbb változásait (tömeg- és hosszgyarapodás,  

 fogak   megjelenése,   mászás,   ülés,   járás,   beszéd,  

 kézhasználat, nemi érés, a gondolkodásmód változása,  

 öregedés).     

 Tudja,   hogy   a   társadalmi,   életmódbeli   hatások  

 befolyásolják az egyedfejlődés ütemét.  



  
 
 

 
Magyarázza a különbséget a klinikai és a biológiai 
halál fogalma között. 

 
 
 
 

 

- A szaporodás, Ismertesse   a   családtervezés   különböző   módjait, 

fejlődés egészségtana terhességi tesztek lényegét (mit, miből mutatnak ki), a 

 terhességmegszakítás lehetséges következményeit. 

 Tudjon megnevezni a meddőség hátterében álló okokat 

 (ivarsejttermelés  zavara,  hormonzavarok)  és  azok 

 kezelésére szolgáló lehetőségeket (mesterséges 

 megtermékenyítés, hormonkezelés).  
 
 
 

Ismertesse a várandóság jeleit, a terhesgondozás 
jelentőségét, a terhesség és szoptatás alatt követendő 
életmódot, a szoptatás előnyeit a csecsemőre és az 
anyára nézve.  
Ismertesse, hogyan előzhetők meg a nemi úton terjedő 
betegségek (szifilisz, AIDS, gombás betegségek). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esetleírások alapján legyen képes azonosítani a 
kialakuló meddőség hátterében meghúzódó okokat, 
illetve megjósolni egyes egészségügyi állapotok 
(fertőzések, genetikai rendellenességek, 
terhességmegszakítás) meddőséghez vezető 
következményeit. 

 
 
 

5. Egyed feletti szervezŊdési szintek 
 

TÉMÁK     VIZSGASZINTEK 

  Középszint   Emelt szint 

5.1. Populáció Értelmezze a   populáció   ökológiai és genetikai  
 meghatározását.     

 Ismerje  a populáció egyedszámának korlátlan  és Ismertesse   a   populáció   jellemzőit   (egyedszám, 

 korlátozott növekedési modelljeit,  értse a környezet egyedsűrűség,   koreloszlás,   térbeli   eloszlás)   és 

 eltartó képességének fogalmát.   alkalmazza ezeket problémák megoldására. 



  
 
 
 
 
 

Ismerjen példát hirtelen elszaporodó (gradáció) majd 
összeomló létszámú populációra. Elemezzen 
mezőgazdasági problémákat e fogalmak segítségével 
(pl. sáskajárás, biológiai védekezés). 

 

 

 Értelmezzen   emberi   korfákat,   vonjon   le   belőlük 

 következtetéseket.   

5.1.1. Környezeti Ismerje a(z élettelen és élő) környezet fogalmát. 

kölcsönhatások     

 Tudja elemezni biológiai rendszerek térbeli (vízszintes 

 és függőleges) és időbeli (periodikus és előrehaladó) 

 változásait    

 Elemezzen tűrőképességi görbéket: minimum, 

 maximum, optimum, szűk és tág tűrés.  
 
 
 

Legyen képes esettanulmányok alapján a biológiai 
jelzések (indikációk) felismerésére, magyarázatára. 

 
Esettanulmány alapján ismerjen fel összefüggéseket a 

környezet és az élőlény tűrőképessége között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ismertesse a talaj kialakulásának folyamatát. 

 
 
 
 
 
Elemezze a populációk mennyiségi változásait, értse az 
ezek hátterében álló okokat; tudja felismerni és 
jellemezni az r- és K-stratégista populációkat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ismertesse a környezet kitettségtől függő változását. 
 
 
 
 

 

Értse a niche-elmélet lényegét: tudja értelmezni több 
környezeti tényező együttes hatásait a populációk 
elterjedésére. 

 
Magyarázza és példákon értelmezze az élettani és az 
ökológiai optimum, az élettani és ökológiai niche 
különbségét. 

 
Értelmezze a minimum-elvet élettani és ökológiai 
szempontból; ismerje alkalmazásának korlátait. 
 
 
 
Ismerje a populációk között fellépő versengés okait, és 
tudja magyarázni lehetséges kimeneteleit (Gauze-elv). 
Értse a testtömeg, a testfelület és az élőhely 
átlaghőmérsékletének az összefüggését. 



  
 
 

 

 Értse   a   trágyázás   jelentőségét,   a   szakszerűtlen  

 műtrágyázás lehetséges következményeit.  

 Legyen  képes  felismerni  az  összefüggést  egy  faj  

 elterjedése és a környezeti tényezők között.  

5.1.2. Kölcsönhatások   

- Viselkedésbeli Példákból ismerje fel az időleges tömörülést, családot, Elemezze   a   társas   viselkedés   és   a   környezet 

kölcsönhatások kolóniát, monogám párt, háremet. kapcsolatát. 

  Legyen    tisztában    az    állatok    és    az    ember 

  kommunikációja közötti különbségekkel (jelek száma, 

  elvontsága, objektivitás, hagyományok szerepe). 

  Magyarázza  a  társas  kapcsolatokban  megnyilvánuló 

  vonzódás  lehetséges  okait  (pl.  csoportos  kohézió), 

  ismerje fel a társas kapcsolatokat fenntartó hatásokat 

  (pl.  ivadékgondozás,  rangsor),  hozzon  példákat  ezek 

  formáira (pl. behódolás, fenyegetés). 

  Magyarázza az agresszió és az altruizmus szerepét és 

  megnyilvánulásait emberek és állatok esetében. 

- Ökológiai Ismertesse a szimbiózis, a versengés, az asztalközösség Példákkal  igazolja, hogy az  egyes  élőlénypopulációk 

kölcsönhatások az   antibiózis,   az   élősködés   és   a   táplálkozási közti kölcsönhatások sokrétűek. 

 kölcsönhatás   fogalmát,   példák   alapján   azonosítsa  

 ezeket a kölcsönhatástípusokat és tudjon rájuk példákat  

 hozni.  

   

5.2. Életközösségek   

(élŊhelytípusok)   

5.2.1. Az Értse a szintezettség kialakulásának okát.  

életközösségek   

jellemzői   



  
 
 

 

 Tudja  értelmezni  az  emberi  tevékenység  hatását  az 

 életközösségekre (pl. fajgazdagság, terület). 

5.2.2. Hazai Jellemezzen egy iskolájához vagy lakóhelyéhez közeli 

életközösségek terület élővilágát (élőhelytípusok, környezeti tényezők, 

 talaj,  uralkodó  állat-  és  növényfajok,  szintezettség, 

 időbeni változások). 

 A  fajok  és  életközösségek  jellemzésére  használja  a 

 Növényismeret   és   Állatismeret   könyveket.   Tudja 

 jellemezni egy terület ökológiai viszonyait az ott élő 

 fajokat jellemző ökológiai mutatók (T-, W-, R-, N-, Z- 

 értékek) alapján. 

 Egy tó feltöltődésének folyamatán keresztül mutassa be 

 az életközösségek előrehaladó változásait. 

 Ismerje a gyomnövények megtelepedésének ökológiai 

 
 

 

Ismerje fel és elemezze az életközösségek térbeli 
változatosságát (szintezettség, mintázat), előremutató 
(szukcesszió) és periodikus időbeli változásait, illetve 
tudjon példát hozni ezekre.  
Tudja magyarázni az emberi tevékenység (kaszálás, 
legeltetés, tókotrás, fakitermelés) hatását a szukcesszió 
folyamatára.  
Értse, hogy egy életközösség sokfélesége 
produktivitása és stabilitása összefügg.  
Legyen tisztában a degradáció fogalmával és ismerje 
fel ennek okait. 

 
Hasonlítsa össze az alábbi élőhelytípusokat: cseres-
tölgyes, gyertyános-tölgyes, bükkös.  
Értse, hogy a klíma mellett egyéb tényezők is 
befolyásolhatják egy-egy terület növényzetét (pl. 
talajvízszint, alapkőzet) – leírások alapján tudja 
azonosítani ezen hatásokat.  
Ismertesse és értékelje az ember szerepét 
átalakításukban (természetes erdők - faültetvények, 
folyószabályozás, legeltetés). 
 
 
 
 
Ismertesse a szikes puszták jellemzőt, a szikes talaj 
kialakulásának feltételeit, a másodlagos szikesedést. 
Ismertesse a sziklagyepek előfordulásait, jellemző 
környezeti sajátságaikat, az itt élő fajok 
természetvédelmi jelentőségét.  
Sorolja fel a sziklagyepeket fenyegető fontosabb 
károsító hatásokat. 

 
Tudja, hogy    különböző    emberi    hatásokhoz 



  
 
 

 

 okait.     (mezőgazdaság, erdészeti fahasználat, taposás) 

      különböző gyomfajok alkalmazkodhatnak.  

      Értse,  hogy  a  történelem  során  miként  változtak  a 

      Kárpát-medence jellegzetes életközösségei (az elterjedő 

      mezőgazdasági  művelés,  a  folyószabályozás  és  a 

      városiasodás hatásai).   

5.3. Bioszféra          

- Globális folyamatok Értelmezze a bioszférát globális rendszerként (pl. Gaia-     

 elmélet); értse a bioszféra és abiotikus környezetének     

 kölcsönös egymásra hatását.  Legyen képes ebben az     

 összefüggésben   értékelni   az   ember   szerepét   és     

 feladatait (környezettudatosság).        

 Soroljon  fel  és  magyarázzon  civilizációs  ártalmakat Ismertesse példák segítségével a közlekedés (úthálózat) 

 (feloldatlan  stressz,  alkoholizmus  helytelen  életmód, ökológiai hatásait.    

 kábítószer-fogyasztás,   túlzott   gyógyszerfogyasztás,     

 vegyszerek károsító hatásai).        

 Tudjon  példát  mondani  a  természetes  növény-  és     

 állatvilágot pusztító és  védő emberi beavatkozásokra Ismerje   a   fenntartható   gazdálkodás   lehetőségeit, 

 (pl.  az  esőerdők  irtása,  a  monokultúrák  hatása, esettanulmány alapján magyarázza azokat.  

 kőolajszennyezés, nemzeti parkok, nemzetközi     

 egyezmények). Hozzon példát hazai lehetőségeinkre és     

 felelősségünkre (pl. vásárlási szokások).       

 Tudja, hogy a globális problémák között tartjuk számon     

 a  népességrobbanást,  a  globális  felmelegedést,  a     

 hulladékproblémát,   a   savasodást,   az   ózonpajzs     

 elvékonyodását. Magyarázza ezek okait és     

 következményeit,   hozza   ezeket   kapcsolatba   az     

 ökológiai válsággal.         

 Magyarázza,  hogyan  függ  össze  az  ökológiai  válság Tudja, hogy a demográfiai és gazdasági növekedésnek 

 társadalmi és gazdasági kérdésekkel. Értse az ökológiai a Földön anyagi- és energetikai korlátai vannak. 



  
 
 

 

 lábnyom fogalmát.       Ismertesse a fenntartható fejlődés fogalmát.  

5.4. Ökoszisztéma                

5.4.1. Anyagforgalom Értelmezze,  és  példák segítségével mutassa be a Tudja  értelmezni  az  ökoszisztéma  egyes  tagjainak, 
 termelők,  a  lebontók  és  a  fogyasztók  szerepét  az valamint az ökoszisztéma és az abiotikus 

 életközösségek anyagforgalmában   és környezetének kölcsönhatásait.    

 energiaáramlásában.              

 Fogalmazza   meg   a   táplálkozási   lánc   és   a Leírások   alapján   legyen   képes   táplálékhálózatok 

 táplálékhálózat különbségét.      megszerkesztésére,  elemzésére  és  a  kölcsönhatások 

         alapján   megállapítani   a   táplálékhálózat   tagjainak 

         jövőjét.       

 Magyarázza a peszticidek, mérgek felhalmozódását a        

 táplálékláncban.              

 Ismerje  a  szén  és  oxigén  körforgásának  fontosabb Ábra segítségével elemezze a lebontó  szervezetek, a 

 lépéseit (autotrófok és heterotrófok szerepe, nitrogéngyűjtő,   a   nitrifikáló   és   a   denitrifikáló 

 humuszképződés,  szénhidrogén-  és  kőszénképződés, baktériumok szerepét a nitrogén körforgásában. 

 karbonát-kőzetek keletkezése)             

5.4.2. Energiaáramlás         Értse  az  összefüggést  a  produkció,  biomassza  és 

         egyedszám fogalma között.    

         Ökológiai piramisok, folyamatábrák  elemzésével 
         legyen  képes  értelmezi  az  anyag-  és  energiaáramlás 

         mennyiségi viszonyait az ökoszisztémákban. 

5.4.3. Biológiai         Értelmezze   a   sokféleséget   különböző   szinteken: 

sokféleség         genetikai diverzitás (az allél-összetétel változatossága), 

         fajdiverzitás (a fajok száma és egyedszám-arányai) és 

         ökológiai diverzitás (az ökológiai funkciók 

         változatossága).      

         Értse,  miért  fontos  mindhárom  szinten  a  sokféleség 

         védelme.       

5.5. Környezet- és Ismertesse  a  természetvédelem  mellett  szóló etikai,        

természetvédelem egészségügyi,  kulturális és gazdasági érveket és a        



  
 
 

 

természetvédelem lehetőségeit (pl. fajok és területek 
védelme, kereskedelmi korlátozások). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Térképen  ismerje  fel  hazánk  nemzeti  parkjait. 

 Ismertesse a lakóhelyéhez legközelebb fekvő nemzeti 

 parkot, ennek fontosabb értékeit. 

- Levegő Ismerje  a  fontosabb  légszennyező  anyagokat,  ezek 

 eredetét és károsító hatását (CO, CO2, nitrogén-oxidok, 
 ólom  és  ólomvegyületek,  korom,  por,  halogénezett 
 szénhidrogének). 

 Értse a savas esők kialakulásának folyamatát és legyen 

 tisztában következményeikkel. 

 Értse  az  üvegházhatás  kialakulását  és  lehetséges 
 következményeit. 
 Foglaljon állást a teendőkről. Tudjon a teendőkről 

 szmogriadó esetén. 

 
 
 
 
 

 
Esettanulmányok alapján legyen képes felismerni és 
értelmezni a biodiverzitást veszélyeztető tényezőket és 
tudja feltárni ezek ökológiai következményeit. 

 
Tudjon javaslatot tenni a biodiverzitást veszélyeztető 
tényezők megelőzésére, hatásaik mérséklésére. 

 
Tudjon a szennyezés csökkentését ösztönző főbb 
gazdasági és jogi lehetőségekről (pl. adók, tiltás, 
határérték, bírság, polgári per). Tudja értékelni ezek 
hatékonyságát. 

 
Magyarázzon kísérletet a környezetszennyezés káros 
hatásainak bizonyítására. 



  
 
 

 

- Víz Értelmezze    a    vizek    öntisztuló    képességének  

 magyarázatát, korlátait.  

 Ismertesse   a   fontosabb   vízszennyező   anyagokat  

 Ismerjen   fontosabb   vízszennyező   anyagokat   (pl.  

 nitrátok, peszticidek), ismerje a hőszennyezés fogalmát,  

 a   mechanikai   és   biológiai   víztisztítás   lényegét,  

 lehetőségeit.    Fogalmazza    meg    álláspontját    a  

 legfontosabb teendőkről.  

- Energia, sugárzás Ismerje    a    lehetséges    energiaforrásokat,    azok  

 hozzáférhetőségét  és  használatuk  korlátait.  Értse  a  

 megújuló  és  a  nem  megújuló  energiaforrások  közti  

 különbséget.  

- Talaj Magyarázza  meg  a  talajerózió  okait,  csökkentésének  

 lehetőségeit.  

- Hulladék Ismerje  a  hulladék  típusait,  kezelésük  lehetséges  

 módját.    Lássa    a    szelektív    gyűjtés    előnyét,  

 összefüggését a feldolgozással, újrahasznosítással.  

 6. ÖröklŊdés, változékonyság, evolúció 

  

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

6.1. Molekuláris   

genetika   

6.1.1. Alapfogalmak Ismerje és alkalmazza a gén, az allél, a genetikai kód, a Értse a sejten belüli információáramlás főbb lépéseit: a 

 kromoszóma,  a  rekombináció,  a  kromatinfonál  és DNS  megkettőződés  folyamata,  a  DNS   m  RNS 

 homológ kromoszóma fogalmakat. átírása és az mRNS leolvasása. 
  Értelmezze  annak jelentőségét, hogy a genetikai kód 

  általános érvényű. 

   



  
 
 

 

Ismerje az általános összefüggést a DNS, a fehérje 
aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai 
funkciója, valamint a tapasztalható jelleg között. 

 
 
 
 
6.1.2. Mutáció Hasonlítsa össze a mutációt és az ivaros szaporodást, 

 mint a genetikai változékonyság forrásait.  

 Ismerje  a  mutáció  fogalmát,  értelmezze  evolúciós 

 szerepét és lehetséges hatásait (hátrányos, közömbös, 

 előnyös).  Tudjon  példát  hozni  ezekre,  esettanulmány 

 alapján.  Ismertessen  példát  az  emberi  népességben 

 többféle génváltozat tartós jelenlétére.  

 Hasonlítsa  össze  a  mutagén  hatásokat  (biológiai, 

 kémiai és fizikai), hatásuk felismerésének problémáját, 

 csökkentésük vagy kivédésük lehetőségeit. Tudja, hogy 

 a mutagén és a rákkeltő (karcinogén) hatás gyakran jár 

 együtt.    

 Értse, hogy a  genetikai rendellenességek  (pl.  Down- 

 kór) esélye növekszik a szülők életkorával.  

6.1.3. A génműködés Értse,  hogy különböző  felépítésű  és  működésű  testi 

szabályozása sejtjeink  genetikai  információtartalma  azonos,  de  ezt 

 mutációk megváltoztathatják. Magyarázza, hogy miért 

 nem  mindig  aktív  minden  gén.  Értelmezze,  hogy  a 

 gének   megnyilvánulását   a   hormonális   állapot   is 

 befolyásolja.   

 Ismertesse  a  jó-  és  rosszindulatú  daganat,  az  áttétel 

 fogalmát,  néhány  daganattípusra  utaló  jeleket  (bőr-, 

 emlő-, hereprosztata-, méhnyakrák), korai 

 felismerésének jelentőségét.   

 
 

 

Használja a kodonszótárt.  
Kösse a fehérjeszintézis fázisait az eukarióta sejt alko-
tórészeihez.  
Magyarázza a baktériumok felhasználását emberi 
fehérje előállítására. 

 
A kodonszótár segítségével vezesse le különböző 
típusú pontmutációk következményeit az 
aminosavsorrendben.  
Magyarázza a sarlósejtes vérszegénység és az 
albinizmus genetikai hátterét, hatásait. Ismertesse a 
fenilketonúria öröklésmenetét, hatását, kezelésének 
módját (diéta). 

 
Hasonlítsa össze a gén-, kromoszóma- és 
genommutációkat (ploidiák). Tudja, hogy a 
kromoszómamutációk lehetnek szerkezetiek és 
számbeliek, hozzon ezekre példákat. 
 
 
 
 
 
 
 
Ismerje fel ábrán a laktóz-operon részeit, értelmezze 

szerepüket. 



  
 
 

 

6.2. Mendeli genetika      

6.2.1. Minőségi Értelmezze   a haploid, diploid, homozigóta   és 
jellegek heterozigóta, genotípus és fenotípus fogalmakat. 

 Ismertesse az öröklésmenetek alaptípusait 

 (dominánsrecesszív,   intermedier   és   kodomináns). 

 Esettanulmány    alapján    magyarázza    a    tesztelő 

 keresztezésből levonható következtetéseket.  Legyen 

 képes családfák genetikai elemzésére.  

 Soroljon  fel  ember  esetében  dominánsan,  illetve 

 recesszíven öröklődő jellegeket.  

 Tudja  levezetni  a  dominanciaviszonyok  ismeretében 

 egy   egygénes   enzimbetegség,   az   Rh-   és  AB0- 

 vércsoportok öröklődését.   

 Legyen képes családfák genetikai elemzésére. 

 
Magyarázza az ivarsejtek szerepét az ivar 
meghatározásában.  
Magyarázza példákon a génkölcsönhatás fogalmát, és 
azt, hogy a legtöbb tulajdonság csak így magyarázható. 
Ismerje fel génkapcsoltság tényét, magyarázatát 
(azonos kromoszóma). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2.2. Mennyiségi Ismerjen fel öröklődő mennyiségi tulajdonságokat és 

jellegek hajlamokat az élővilágban és az emberi öröklésben. 

 
 
 
 
 
Értelmezze Mendel kutatási módszerét, hozza 
összefüggésbe a valószínűség és gyakoriság 
fogalmával.  
Adja meg Mendel következtetéseinek érvényességi 
korlátait, ennek okait (kapcsoltság, sejtmagon kívüli 
öröklés). 
 
 
 
Magyarázza, miért alkalmas alanya az ecetmuslica a 
genetikai vizsgálatoknak.  
Tudjon két gén két-két allél, illetve egy gén három-
három alléljával, és letális alléllal kapcsolatos 
számításokat végezni.  
Legyen képes családfa alapján következtetni egy jelleg 

öröklésmenetére.  
Értelmezze és elemezze a nemhez kötött öröklést a 
vérzékenység és a színtévesztés példáján. 
 
 
 
Két gén kölcsönhatásának jellegére tudjon 
következtetni a második utódnemzedék arányaiból s 
tudja levezetni leírás alapján az öröklésmenetet.  
Közölt adatok ismeretében következtessen 2 gén két 
allélos öröklésben a kapcsoltság és a rekombináció 
tényére és tudja levezetni leírás alapján az 
öröklésmenetet.  
Értse a kapcsoltság, a rekombinációs gyakoriság és a 
genetikai térképezés módszerének összefüggését. 
Ábrán ismerje fel és magyarázza, hogy a mennyiségi 
jellegek eloszlása a populációban haranggörbéhez 
közelít. 



  
 
 

 

Hasonlítsa össze a mennyiségi jellegeket és a minőségi 
jellegeket kialakító gének hatásait (sok gén, jelentős 
környezeti hatás).  
Értse, hogy a nemesítés (pl. hibridvetőmagok 
előállításának) célja sokszor mennyiségi jellegek 
megváltoztatása.  
Esettanulmányok alapján értelmezze az öröklött és a 
környezeti hatások kapcsolatát (ikervizsgálat, környe-
zetváltoztatás).  

6.3. Populációgenetika          

és evolúciós folyamatok          

6.3.1. Ideális és reális Tudja, hogy a populációk genetikai szempontból allél- Lássa  a  matematikai  modell  és  a  megfigyelhető 
populáció és genotípus gyakoriságokkal jellemezhetők. biológiai folyamatok összefüggését.   

 Magyarázza, miért jelentik a mutációk a populációk ge-      

 netikai változatosságának forrását.       

     Értelmezze az ideális populáció fogalmát, feltételeit. 

 Példák alapján értelmezze az irányító, a stabilizáló és a Értelmezze  a  Hardy-Weinberg  összefüggést  1  gén  2 

 szétválasztó szelekció fogalmát, kapcsolja össze ezeket allélos számítások esetén.    

 a fajkeletkezés elméletével.       

 Értse   a   populáció   nagyságának   természetvédelmi Értelmezze a születési és halálozási ráta fogalmát, ezek 

 jelentőségét.   függését a populációsűrűségtől.   

     Értelmezze a kihalási küszöb fogalmát, kapcsolatát a 

     genetikai sodródással és a beltenyészet következtében 

     föllépő leromlással. Magyarázza el ennek 

     természetvédelmi vonatkozásait (fajmegőrzés).  

6.3.2. Adaptív és nem Írja  le  az  evolúció  darwini  modelljét  a  természetes Értse   a   beltenyésztés   és   a   nem   véletlenszerű 

adaptív evolúciós szelekció útján.   párválasztás biológiai hatásait.   

folyamatok          

 Ismertessen adaptív és nem adaptív jellegű evolúciós      

 folyamatokat, illetve egy példa alapján ítélje meg, hogy      

 a folyamat milyen típusba sorolható.       

 Értelmezze  a  homológia  és  analógia  fogalmát,  a      

 konvergens  és divergens  fejlődést, tudjon  példaként Értelmezzen az evolúció szintjeire vonatkozó  



  
 
 

 

ilyen fejlődésű szerveket, élőlényeket bemutatni. elméleteket (gén, csoport, kulturális).  

Tudjon   példákat   említeni   az   evolúció   közvetlen Magyarázza   a   relatív   és   az   abszolút   (C
14

/C
12

) 
bizonyítékaira (zárvány, kövületek, lenyomat, kormeghatározás fogalmát. Értelmezze az élő kövület 
lerakódás).    fogalmát, hozzon rá példát. 

    Ismertesse  a  pollenanalízis  és  az  évgyűrűelemzés 

    módszerét, az ebből levonható következtetéseket. 

 
Értse az evolúció közvetett bizonyítékait (DNS 
homológia, molekuláris törzsfák, genetikai kód, sejtes 
felépítés, homológ szervek, az embriók hasonlósága, 
funkciójukat vesztett szervek léte).  

6.3.3. Biotechnológia Értelmezze a klón fogalmát. Értelmezze, hogy miért jelenthet a háziasítás genetikai beavatkozást. 

 
Ismertessen néhány példát a genetikai technológia 
alkalmazására (inzulintermeltetés, génátvitel 
haszonnövénybe, klónozott fajták a mezőgazdaságban). 
Ismerjen a géntechnológia mellett és ellen szóló 
érveket.  

6.3.4. Bioetika Lássa a genetikai tanácsadás lehetőségeit, alkosson véleményt 
szerepéről.  
Ismertesse a humángenetika sajátos vizsgálati 
módszereit, a módszer korlátait (családfaelemzés, 
magzati diagnosztika), etikai megfontolásait. 

 

 Ismerje   a   Human   Genom   Program   lényegét,    

 jelentőségét.    

6.4. A bioszféra     

evolúciója     

6.4.1. Prebiológiai Tudja,  hogy  a  biológiai  evolúciót  fizikai  és  kémiai 
evolúció evolúció előzte meg.   

 Esettanulmányok   alapján   tudjon   értelmezni   az 

 élőlények anyagainak kialakulására vonatkozó 



  
 
 

 

6.4.2. Az ember Tudja ábrák alapján összehasonlítani az emberszabású 

evolúciója majmok és az ember vonásait. 

 Ábrák  segítségével  magyarázza,  hogy  egy  töredékes 

 koponyából  következtetéseket  lehet  levonni  az  adott 

 emberelőd tulajdonságairól. 

 Értse,  hogy  az  ember  evolúciója  során  kialakult 

 nagyrasszok értékükben nem különböznek; a biológiai 

 és kulturális örökség az emberiség közös kincse. 

 
 

 
kísérleteket és az első sejtek kialakulására vonatkozó 
elméleteket.  

Értse Miller kísérletét és annak jelentőségét. 
 
 
 
Leírások alapján tudja értelmezni a korai emberfélék és 
a Homo nemzetség evolúciójának főbb lépéseit, pl. az 
agytérfogat változásai, testtartásra utaló bélyegek, tűz-
és eszközhasználat alapján. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIZIKA 

 
 

 

A) KOMPETENCIÁK  
A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi 

kompetenciák meglétét kell bizonyítania:  
- ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a modern kor technikai 

eszközeinek működésével és azok hétköznapi használatával;   
- az alapvető természettudományos megismerési módszerek ismerete, alkalmazása;  

- alapmennyiségek mérése;  

- egyszerű számítások elvégzése;  

- egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése, a kísérleti tapasztalatok kiértékelése;  

- grafikonok, ábrák és folyamatábrák készítése, értékelése, elemzése;  

- mértékegységek, mértékrendszerek használata;  

- a vizsga szintjének megfelelő szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban;  

- induktív és deduktív következtetés;  

- analógiás következtetés;   
- adatok, ábrák kiegészítése, adatsorok, ábrák (köztük diagramok, grafikonok) elemzése, 

felhasználása;   
- tudományos és áltudományos szövegek/információk elkülönítése; téves információk 

azonosítása;   
- a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének megértése;  

- a mindennapi életben használt eszközök működésének megértése;  

- időbeli tájékozódás a fizikatörténet legfontosabb eseményeiben;  

- a környezetvédelemmel összefüggő problémák felismerése és megértése;   
- a környezettudatossággal és energiahatékonysággal összefüggő problémák megértése és a 

lehetséges megoldási lehetőségek ismerete.  

 

Az emelt szintű fizika érettségi vizsgán ezen túlmenően az alábbi kompetenciák szükségesek:  
- az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok áttekintése, 

felismerése;   
- integrált gondolkodás (az egyik szaktudomány tartalmi elemeinek átvitele és alkalmazása egy 

másik szaktudomány területén);   
- problémák megoldásában - a megfelelő matematikai eszközöket is felhasználva - az ismeretek 

alkalmazása;   
- a fizika tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása;  

- az adatok, mérési eredmények felhasználása bizonyítékként, érvként;   
- változók vizsgálata (függő és független változók felismerése, elkülönítése, a változók közötti 

kapcsolatok szisztematikus vizsgálata, kontrollja);   
- hipotézisek, elméletek, modellek, törvények megfogalmazása, vizsgálata;  



  
 
 

 
- az alapvető fontosságú tények és az ezekből következő alaptörvények, összefüggések 

szabatos kifejtése, magyarázata szóban és írásban;   
- a mindennapi életet befolyásoló fizikai természetű jelenségek értelmezése;   
- több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő fizikai feladatok, problémák 

megoldása;   
- időbeli tájékozódás a legfontosabb fizikatörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásokban;  

- a környezetvédelemmel összefüggő problémák megértése és elemzése.  

 

B) TÉMAKÖRÖK  
 

Emelt szinten csak a középszintet meghaladó követelmények találhatók. 

A táblázat első oszlopában dőlt betűvel szereplő fogalmak, jelenségek stb. csak az emelt szintre 

vonatkoznak. Amely témakörhöz a táblázat nem tartalmaz külön követelményt, ott a fogalom 

ismerete az elvárás. 



  
 
 
 
 
 

1. Mechanika 

 
TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 
1.1. Newton törvényei   

1.1.1. Newton I. Ismerje fel és jellemezze a mechanikai kölcsönhatásokat. Ismerje a Értelmezze a mindennapos mechanikai jelenségeknél az ok-okozati 
törvénye mozgásállapot-változások létrejöttének feltételeit, tudjon példákat kapcsolatokat. 
Kölcsönhatás említeni különböző típusaikra. Ismerje fel, ábrázolja és jellemezze az Legyen jártas a sztatikai tömegmérésben. 
Mozgásállapot, - egy kölcsönhatásban fellépő erőket, fogalmazza meg, értelmezze Alkalmazza Newton törvényeit az 1.4. pontban meghatározott 

változás Newton törvényeit. Értelmezze a tömeg fogalmát Newton 2. mozgásfajtákra. 
Tehetetlenség, tömeg törvénye segítségével. Ismerje a sztatikai tömegmérés módszerét.  

Inerciarendszer Tudja meghatározni az 1.4. pontban felsorolt mozgásfajták  

 létrejöttének dinamikai feltételét.  

1.1.2. Newton II. Legyen jártas az erővektorok ábrázolásában, összegzésében. Legyen jártas az erővektorok felbontásában. 
törvénye   

Erőhatás, erő, eredő   

erő támadáspont,   

hatásvonal   

Lendület, Tudja, mit értünk egy test lendületén, lendületváltozásán. Tudja alkalmazni a lendületmegmaradás törvényét 
lendületváltozás, Konkrét, mindennapi példákban (pl. ütközések, feladatmegoldásokban. 
Lendületmegmaradás közlekedésbiztonság) ismerje fel a lendületmegmaradás törvényének  

Zárt rendszer érvényesülését, egy egyenesbe eső változások esetén tudjon egyszerű  
Ütközések vizsgálata feladatokat megoldani.  

Szabaderő,   

kényszererő   

1.1.3. Newton III. Legyen jártas az egy testre ható erők és az egy kölcsönhatásban  

törvénye fellépő erők felismerésében, ábrázolásában.  

1.2. Pontszerű és merev   

test egyensúlya   

Forgatónyomaték Tudja értelmezni dinamikai szempontból a testek egyensúlyi Legyen képes a témához kapcsolódó feladatokat megoldani. 
 állapotát. Ismerje az erő forgató hatását, a forgatónyomaték  

 fogalmát, a merev test egyensúlyának kettős feltételét.  

 Tudjon egyszerű számításos feladatot e témakörben megoldani.  

Erőpár   
Egyszerű gépek:   

Lejtő, emelő, csiga   



       
 

 
Tömegközéppont 

 
Ismerje a tömegközéppont fogalmát, tudja alkalmazni szabályos 

 
Legyen képes egyszerű számítások, mérések, szerkesztések 

 
 

    
 

   homogén testek esetén.  elvégzésére. Tudja egyszerű esetekben pontrendszer  
 

     tömegközéppontját számolással meghatározni.  
 

        

 1.3. A változó      
 

 forgómozgás dinamikai      
 

 leírása      
 

 Tehetetlenségi    Ismerje a forgómozgás dinamikai leírását. Tudja, hogy a test  
 

 nyomaték    forgásának megváltoztatása a testre ható forgatónyomatékok  
 

 Perdület és perdület-    hatására történik. Lássa a párhuzamot a haladó mozgás és a  
 

 megmaradás    forgómozgás dinamikai leírásában.  
 

     Tudja alkalmazni a forgómozgás mozgásegyenletét egyszerű  
 

     forgásszimmetrikus testekre.  
 

     Legyen tisztában a tiszta gördülés fogalmával és feltételével.  
 

     Egyszerű példákban (pl. Naprendszer, korcsolyázó) ismerje fel a  
 

     perdületmegmaradás törvényének érvényesülését.  
 

        

 1.4. Mozgásfajták      
 

 Anyagi pont, merev  Ismerje az anyagi pont és a merev test fogalmát a probléma    
 

 test  jellegének megfelelően.    
 

 Vonatkoztatási  Egyszerű példákban ismerje fel a hely és a mozgás    
 

 rendszer  viszonylagosságát.    
 

 Pálya, út, elmozdulás  Tudja alkalmazni a pálya, út, elmozdulás fogalmakat.    
 

 Helyvektor,      
 

 elmozdulásvektor      
 

 1.4.1. Egyenes vonalú  Legyen jártas konkrét mozgások út-idő, sebesség-idő grafikonjának    
 

 egyenletes mozgás  készítésében és elemzésében.    
 

 Sebesség,  Ismerje és alkalmazza a sebesség fogalmát.    
 

 átlagsebesség      
 

 Mozgást befolyásoló  Ismerje a súrlódás és a közegellenállás hatását a mozgásoknál,  Tudja alkalmazni a csúszási és tapadási súrlódásra vonatkozó  
 

 tényezők: súrlódás,  ismerje a súrlódási erők nagyságát befolyásoló tényezőket.  összefüggéseket.  
 

 közegellenállás      
 

 súrlódási erő      
 

 1.4.2. Egyenes vonalú  Ismerje fel és jellemezze az egyenes vonalú egyenletesen változó  Az a-t, v-t, s-t grafikon egyikének ismeretében tudja a másik két  
 

 egyenletesen változó  mozgásokat.  grafikont elkészíteni. Ismerje az út és a gyorsulás grafikus  
 

 mozgás  Konkrét példákon keresztül különböztesse meg az átlag- és a  kiszámítását a v-t grafikonból.  
 

 Egyenletesen változó  pillanatnyi sebességet, ismerje ezek kapcsolatát.    
 

 mozgás átlagsebessége,      
 

 pillanatnyi sebessége      
 

 Gyorsulás  Ismerje és alkalmazza a gyorsulás fogalmát.    
 

 Négyzetes úttörvény  Tudjon megoldani egyszerű feladatokat.    
 

 Szabadesés, nehézségi  Értelmezze a szabadesést mint egyenletesen változó mozgást.    
 



  
 
 

 
gyorsulás (→ 6.1) Tudja a nehézségi gyorsulás fogalmát és értékét, egyszerűbb 
 feladatokban alkalmazni is. 
1.4.3. Összetett Értelmezze egyszerű példák segítségével az összetett mozgást. 

mozgások  

Függőleges, vízszintes  
hajítás  

1.4.4. Periodikus Jellemezze a periodikus mozgásokat. 
mozgások  

1.4.4.1. Az egyenletes  

körmozgás  

Periódusidő,  

fordulatszám  

Kerületi sebesség  

Szögelfordulás,  

szögsebesség  

Centripetális gyorsulás Ismerje fel a centripetális gyorsulást okozó erőt konkrét 
Centripetális erő mint jelenségekben, tudjon egyszerű számításos feladatokat megoldani. 

a körmozgást fenntartó  
erő  

Szöggyorsulás és  

kerületi gyorsulás  

1.4.4.2. Mechanikai  
rezgések  

Rezgőmozgás Ismerje a rezgőmozgás fogalmát. 
Harmonikus Ismerje a harmonikus rezgőmozgás kinematikai jellemzőit, 

rezgőmozgás kapcsolatát az egyenletes körmozgással kísérleti tapasztalat alapján.  
Kitérés, amplitúdó,  

fázis  

Rezgésidő, frekvencia  

Rugalmas erő A rugóállandó és rugóerő fogalma és alkalmazása egyszerű 
 feladatokban. 
Matematikai inga Tudjon periódusidőt mérni. 

Lengésidő  

Csillapított és  
csillapítatlan rezgések  

Rezgő rendszer Ismerje, milyen energiaátalakulások mennek végbe a rezgő 
energiája rendszerben. 
Szabadrezgés, Ismerje a szabadrezgés, a kényszerrezgés jelenségét. 

kényszerrezgés  

 
 
 
 
 
 
Tudja meghatározni a függőleges és vízszintes hajítás 

magasságát, távolságát, időtartamát, végsebességét. 
 

 
Tudjon kinematikai és dinamikai feladatokat megoldani 

a periodikus mozgások témakörében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudja alkalmazni a harmonikus rezgőmozgás összefüggéseit 

(periódusidő, elmozdulás-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő) 
egyszerűbb feladatok megoldásában. 
 
 
 

 
Ismerje a matematikai inga periódusidejét leíró összefüggést, 

feladatmegoldásoknál és méréseknél tudja alkalmazni. 



      
 

 
Rezonancia 

 
Ismerje a rezonancia jelenségét, tudja mindennapi példákon 

  
 

    
 

   keresztül megmagyarázni káros, illetve hasznos voltát.   
 

 1.4.4.3. Mechanikai  Ismerje a mechanikai hullám fogalmát, fajtáit, tudjon példákat Tudja alkalmazni a hullámjelenségeket leíró összefüggéseket.  
 

 hullámok (→ 4.1.)  mondani a mindennapi életből.   
 

 Longitudinális,  Ismerje fel, hogy egy adott hullám melyik kategóriába tartozik.   
 

 transzverzális hullám,     
 

 polarizált hullám, egy-,     
 

 két, háromdimenziós     
 

 hullám     
 

 Hullámhossz, terjedési  Ismerje a hullámmozgást leíró fizikai mennyiségeket.   
 

 sebesség, frekvencia     
 

 Visszaverődés, törés  Tudjon példákat mondani a mindennapi életből hullámjelenségekre.   
 

 jelensége, törvényei     
 

 Beesési,     
 

 visszaverődési, törési     
 

 szög, törésmutató     
 

 Polarizáció     
 

 Interferencia   Ismerje az interferencia létrejöttének feltételeit.  
 

 Elhajlás     
 

 Állóhullám,   Ismerje az állóhullám kialakulásának feltételeit.  
 

 duzzadóhely,     
 

 csomópont     
 

 Húrok, sípok     
 

 Hangforrás,  A hangtani alapfogalmakat tudja összekapcsolni a hullámmozgást Ismerje a decibel mértékegységet, és annak nagyságrendjét az  
 

 hanghullámok  leíró fizikai mennyiségekkel. ember által szokásosan érzékelt hangtartományban.  
 

 Hangerősség     
 

 Hangmagasság     
 

 Hangszín     
 

 Ultrahang, infrahang  Ismerje az ultra- és infrahang jellemzőit, néhány gyakorlati   
 

   alkalmazást, a zajártalom mibenlétét.   
 

 1.5. Munka, energia     
 

 Munkavégzés, munka  Definiálja a munkát és a teljesítményt, tudja kiszámítani állandó Tudjon munkát, teljesítményt számolni egyenletesen változó  
 

   erőhatás esetén. erőhatás esetén is.  
 

   Ismerje a munka ábrázolását F-s diagramon.   
 

 Gyorsítási munka     
 

 Emelési munka     
 

 Súrlódási munka     
 

 Energia,     
 

 energiaváltozás     
 

 Mechanikai energia:  Tudja megkülönböztetni a különféle mechanikai energiafajtákat, Jellemezze kvantitatív értelemben a különféle mechanikai  
 



       
 

 
Mozgási energia 

 
tudjon azokkal folyamatokat leírni, jellemezni. 

 
energiafajtákat. 

 
 

    
 

 Forgási energia      
 

 Rugalmassági energia      
 

 Helyzeti energia      
 

 Munkatétel    Tudjon egyszerű feladatokat megoldani a munkatétel segítségével.  
 

 Energiamegmaradás  Tudja alkalmazni a mechanikai energiamegmaradás törvényét  Mutassa be néhány energiaátalakító berendezés példáján, hogyan  
 

 törvénye (→ 2.5)  egyszerű feladatokban. Ismerje az energiagazdálkodás  hasznosítjuk a természet energiáit.  
 

 Konzervatív erők  környezetvédelmi vonatkozásait.  Értelmezze a konzervatív erő fogalmát.  
 

 munkája      
 

 Teljesítmény  Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a teljesítmény és a  Értelmezze a hatásfokot, mint a folyamatok gazdaságosságának  
 

 Hatásfok (→ 2.8)  hatásfok fogalmát.  jellemzőjét.  
 

 1.6. A speciális      
 

 relativitáselmélet alapjait      
 

 (→ 5.2)      
 

 Az éter fogalmának    Ismerje a speciális relativitáselmélet alapgondolatait.  
 

 elvetése, fénysebesség      
 

 Egyidejűség,      
 

 idődilatáció,      
 

 hosszúságkontrakció      
 

 A tömeg,      
 

 tömegnövekedés      
 

 1.7. Folyadékok és gázok      
 

 mechanikája      
 

 A légnyomás  Ismerje a légnyomás fogalmát, mértékegységeit. Ismerjen néhány, a    
 

 kimutatása és mérése  levegő nyomásával kapcsolatos, gyakorlati szempontból is fontos    
 

   jelenséget.    
 

 Pascal törvénye      
 

 Hidrosztatikai nyomás  Tudja alkalmazni hidrosztatikai ismereteit hétköznapi jelenségek  Tudja alkalmazni hidrosztatikai ismereteit egyszerű számításos  
 

 Felhajtóerő  értelmezésére.  feladatok megoldására.  
 

   Legyen képes egyszerű kísérletek elvégzésére.    
 

 Felületi feszültség  Ismerje a felületi feszültség fogalmát. Ismerje a határfelületeknek    
 

   azt a tulajdonságát, hogy minimumra törekszenek.    
 

 Közegellenállás  Ismerje a közegellenállás jelenségét, és tudja, hogy mitől függ a    
 

   közegellenállási erő.    
 

 Kontinuitási törvény  Tudjon példát mondani az áramlási törvények alkalmazására a    
 

 Bernoulli-törvény  gyakorlati életből.    
 



  
 
 
 

2. Hőtan, termodinamika 

 
TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 
2.1. ÁllapotjelzŊk,   

termodinamikai egyensúly   

Egyensúlyi állapot Tudja, mit értünk állapotjelzőn, nevezze meg őket. Legyen  

Hőmérséklet, nyomás, tájékozott arról, milyen módszerekkel történik a hőmérséklet mérése.  

térfogat Ismerjen különböző hőmérőfajtákat (mérési tartomány, pontosság).  

Belső energia Ismerje a Celsius- és Kelvin-skálákat, és feladatokban tudja  

Anyagmennyiség (tömeg, használni.  

részecskeszám), mól Értelmezze, hogy mikor van egy test környezetével termikus  

Ideális gáz egyensúlyban.  

Avogadro törvénye (→ Ismerje az Avogadro-törvényt.  

4.1)   

2.2. HŊtágulás  Feladatok megoldásakor alkalmazza a hőtágulást leíró 
  összefüggéseket. 

Szilárd anyag lineáris, Ismerje a hőmérséklet-változás hatására végbemenő  

térfogati hőtágulása méretváltozásokat, tudja azokat konkrét példákkal alátámasztani.  

Folyadékok hőtágulása Ismerje az egyes anyagok különböző hőtágulásának jelentőségét, a  

 jelenség szerepét a természeti és technikai folyamatokban, tudja  

 azokat konkrét példákkal alátámasztani. Mutassa be a hőtágulást  

 egyszerű kísérletekkel.  

2.3. Állapotegyenletek   

(összefüggés a gázok   

állapotjelzŊi között)   

Gay-Lussac I. és II. Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a gáztörvényeket, Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a gáztörvényeket, 
törvénye tudja összekapcsolni a megfelelő állapotváltozással. Ismerje az tudja összekapcsolni a megfelelő állapotváltozással. 
Boyle-Mariotte törvénye állapotegyenletet. Tudjon értelmezni egyszerű p-V diagramokat. Mutasson be egyszerű kísérleteket a gázok állapotváltozásaira. 
Egyesített gáztörvény  Legyen jártas a p-V diagramon való grafikus ábrázolásban. Tudja 
Állapotegyenlet  alkalmazni az állapotegyenletet. 
Izobár, izochor, izoterm   

állapotváltozás   

2.4. Az ideális gáz kinetikus Kvalitatív módon ismerje, mit jelent a gáznyomás, a hőmérséklet a  

modellje (→ 5.1) kinetikus gázelmélet alapján.  

Hőmozgás Ismerjen a hőmozgást bizonyító jelenségeket (pl. Brown-mozgás,  

 diffúzió).  

   



  
 
 

 
2.5. Energiamegmaradás   

 

hŊtani folyamatokban (→   
 

1.4)   
 

2.5.1. Termikus,   
 

mechanikai kölcsönhatás   
 

Hőmennyiség, Ismerje a gázon és a gáz által végzett térfogati munkavégzést és a Értse a folyamatra jellemző mennyiségek és az állapotjelzők közötti 
 

munkavégzés hőmennyiség fogalmát. különbséget. 
 

 Ismerje a térfogati munkavégzés grafikus megjelenítését p-V  
 

 diagramon.  
 

2.5.2. A termodinamika I. Értelmezze az I. főtételt speciális - izoterm, izochor, izobár, Tudja alkalmazni az I. főtételt feladatmegoldásoknál. 
 

főtétele zárt rendszer adiabatikus - állapotváltozásokra.  
 

Belső energia   
 

Adiabatikus   
 

állapotváltozás   
 

2.5.3. Körfolyamatok  Tudjon értelmezni p-V diagramon ábrázolt speciális 
 

Perpetuum mobile 
 körfolyamatokat. 

 

 Ismerje, mit jelent az elsőfajú perpetuum mobile kifejezés, értse a 
 

  megvalósítás lehetetlenségét. 
 

2.6. Kalorimetria   
 

Fajhő, mólhő, Ismerje a hőkapacitás, fajhő fogalmát, és azokat tudja alkalmazni Ismerje a hőkapacitás, fajhő és mólhő fogalmát, tudja kvalitatív 
 

hőkapacitás, termikus egyszerű problémák esetén. módon megmagyarázni az állandó térfogaton és állandó nyomáson 
 

egyensúly  mért fajhő különbözőségét gázoknál. 
 

Gázok fajhői  Legyen képes egyszerű keverési feladatok megoldására. 
 

  Tudjon egyszerű kalorimetrikus mérést elvégezni. 
 

2.7. Halmazállapot- Ismerje a különböző halmazállapotok tulajdonságait. Értelmezze a fogalmakat, és tudjon számításos feladatokat 
 

változások Ismerje a halmazállapot-változásokkal kapcsolatos fogalmakat és megoldani velük. 
 

 azokat tudja alkalmazni egyszerű problémák esetén.  
 

 Tudja, milyen energiaváltozással járnak a halmazállapot-változások,  
 

 legyen képes egyszerű számításos feladatok elvégzésére.  
 

2.7.1. Olvadás, fagyás Ismerje az olvadáspontot befolyásoló tényezőket.  
 

Olvadáshő, olvadáspont   
 

2.7.2. Párolgás, Tudja, mely tényezők befolyásolják a párolgás sebességét. Értse a gáz és a gőz fogalmak különbözőségét. Tudja kvalitatív 
 

lecsapódás Ismerje a forrás jelenségét. módon magyarázni a gőz telítetté válásának okait, a telített gőz 
 

Párolgáshő Ismerje a forráspontot befolyásoló tényezőket. tulajdonságait. 
 

Telített és telítetlen gőz   
 

Forrás, forráspont,   
 

forráshő   
 

Szublimáció   
 

Cseppfolyósíthatóság   
 

2.7.3. Jég, víz, gőz Ismerje a víz különleges tulajdonságainak jelentőségét, tudjon  
 



  
 
 

 
A víz különleges fizikai példákat mondani ezek következményeire (pl. az élet kialakulásában,  

 

tulajdonságai fennmaradásában betöltött szerepe).  
 

A levegő páratartalma Ismerje a levegő relatív páratartalmát befolyásoló tényezőket.  
 

Csapadékképződés Kvalitatív módon ismerje az eső, a hó, a jégeső kialakulásának  
 

 legfontosabb okait.  
 

 Ismerje, milyen változásokat okoz a felmelegedés, az üvegházhatás,  
 

 a savas eső stb. a Földön.  
 

2.8. A termodinamika II.   
 

fŊtétele   
 

2.8.1. Hőfolyamatok Tudjon értelmezni mindennapi jelenségeket a II. főtétel alapján.  
 

iránya   
 

Rendezettség,  Értse, hogy mit jelent termodinamikai értelemben a rendezettség, 
 

rendezetlenség  rendezetlenség fogalma. 
 

Reverzibilis, irreverzibilis Ismerje a reverzibilis, irreverzibilis folyamatok fogalmát. Példákban értelmezze a reverzibilis, irreverzibilis folyamatok 
 

folyamatok  fogalmát. 
 

2.8.2. Hőerőgépek  Tudja alkalmazni a hőerőgépek működését leíró fogalmakat konkrét 
 

(→ 1.5.)  esetekre (pl. gőzgép, belső égésű motor). 
 

  Ismerje a hűtőgép működési elvét. 
 

Hatásfok Legyen tisztában a hőerőgépek hatásfokának fogalmával és  
 

Másodfajú perpetuum 
korlátaival.  

 

 Ismerje a másodfajú perpetuum mobile megvalósíthatatlanságát. 
 

mobile   
 

2.9. A hŊterjedés formái Ismerje a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét.  
 

 3. Elektromágnesség  
 

  
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

 Középszint Emelt szint 
  

3.1. Elektromos mezŊ  

3.1.1. Elektrosztatikai Értse az elektrosztatikai alapjelenségeket, és tudja ezeket elemezni  

alapjelenségek és bemutatni egyszerű elektrosztatikai kísérletek, hétköznapi 
Kétféle elektromos töltés jelenségek alapján. 
Vezetők és szigetelők  

Elektroszkóp  

Elektromos megosztás  

Coulomb-törvény Alkalmazza a Coulomb-törvényt feladatmegoldásban. 
A töltésmegmaradás  

törvénye  

3.1.2. Az elektromos Alkalmazza az elektromos mező jellemzésére használt fogalmakat. 



  
 
 

 
mező jellemzése Ismerje a pontszerű elektromos töltés által létrehozott és a homogén  

 

Térerősség elektromos mező szerkezetét és tudja jellemezni az erővonalak  
 

A szuperpozíció elve segítségével. Tudja alkalmazni az összefüggéseket homogén  
 

Erővonalak, -fluxus elektromos mező esetén egyszerű feladatokban.  
 

Feszültség   
 

Potenciál, ekvipotenciális  A pontszerű elektromos töltés által létrehozott és a homogén 
 

felület  elektromos mezőt tudja jellemezni az ekvipotenciális felületek 
 

Konzervatív mező (→ 
 segítségével. 

 

Tudja, hogy az elektromos mező által végzett munka független az Értse, hogy az elektrosztatikus mező konzervatív volta miatt 
 

1.5.) úttól. értelmezhető a potenciál és a feszültség fogalma. 
 

Homogén mező   
 

Földpotenciál   
 

3.1.3. Töltések mozgása  Alkalmazza a munkatételt ponttöltésre elektromos mezőben. 
 

elektromos mezőben (→   
 

1.1.)   
 

3.1.4. Töltés, térerősség,   
 

potenciál a vezetőkön   
 

Töltések elhelyezkedése Ismerje a töltés- és térerősség viszonyokat a vezetőkön, legyen  
 

vezetőkön tisztában ezek következményeivel a mindennapi életben, tudjon  
 

Térerősség a vezetők példákat mondani gyakorlati alkalmazásukra.  
 

belsejében és felületén   
 

Csúcshatás   
 

Az elektromos mező   
 

árnyékolása   
 

Földelés   
 

3.1.5. Kondenzátorok Ismerje a kondenzátor és a kapacitás fogalmát. Tudjon példát Ismerje a kondenzátor lemezei között lévő szigetelőanyag 
 

Kapacitás mondani a kondenzátor gyakorlati alkalmazására. kapacitásmódosító szerepét. Ismerje a síkkondenzátor kapacitásának 
 

Síkkondenzátor  meghatározását. 
 

Permittivitás   
 

Feltöltött kondenzátor Ismerje a kondenzátor energiáját. Ismerje a feltöltött kondenzátor energiájának meghatározását, és 
 

energiája  alkalmazza a fenti összefüggéseket feladatok megoldásában. 
 

3.2. Egyenáram   
 

3.2.1. Elektromos áram, Értse az elektromos áram létrejöttének feltételeit, ismerje az  
 

áramerősség áramkör részeit, tudjon egyszerű áramkört összeállítani.  
 

Feszültségforrás,   
 

áramforrás   
 

Elektromotoros erő, belső   
 

feszültség,   
 

kapocsfeszültség   
 

Áramerősség- és Ismerje az áramerősség- és feszültségmérő eszközök használatát.  
 



     
 

 
feszültségmérő műszerek 

  
 

   
 

 3.2.2. Ohm törvénye Értse az Ohm-törvényt vezető szakaszra és ennek következményeit, Alkalmazza az Ohm-törvényt összetett feladat megoldására, kísérlet, 
 

 Ellenállás, belső tudja alkalmazni egyszerű feladat megoldására, kísérlet, illetve ábra illetve ábra elemzésére. Ismerjen ellenállás-mérési módszert. 
 

 ellenállás, külső ellenállás elemzésére.  
 

 Vezetők ellenállása,   
 

 fajlagos ellenállás   
 

 Változtatható ellenállás   
 

 Az ellenállás  Ismerje a fémek ellenállásának hőmérsékletfüggését. 
 

 hőmérsékletfüggése   
 

 Telepek soros, fogyasztók Ismerje a soros és a párhuzamos kapcsolásra vonatkozó Értse a soros és a párhuzamos kapcsolásra vonatkozó összefüggések 
 

 soros és párhuzamos összefüggéseket, és alkalmazza ezeket egyszerű áramkörökre. magyarázatát, és alkalmazza ezeket összetettebb áramkörökre is. 
 

 kapcsolása  Alkalmazza ismereteit egyszerűbb egyenáramú mérések 
 

 Az eredő ellenállás  megtervezésére, vagy megadott kapcsolási rajz alapján történő 
 

   összeállítására és elvégzésére. 
 

 3.2.3. Félvezetők Ismerje a félvezető fogalmát, tulajdonságait.  
 

 Félvezető eszközök Tudjon megnevezni félvezető kristályokat. Tudja megfogalmazni a  
 

  félvezetők alkalmazásának jelentőségét a technika fejlődésében,  
 

  tudjon példákat mondani a félvezetők gyakorlati alkalmazására (pl.  
 

  dióda, tranzisztor, memóriachip, napelemek).  
 

 3.2.4. Az egyenáram Ismerje az elektromos áram hatásait és alkalmazásukat az  
 

 hatásai, munkája és elektromos eszközökben.  
 

 teljesítménye Alkalmazza egyszerű feladatok megoldására az elektromos  
 

  eszközök teljesítményével és energiafogyasztásával kapcsolatos  
 

  ismereteit.  
 

 Hő-, mágneses, vegyi Ismerje az áram élettani hatásait, a baleset-megelőzési és  
 

 hatás (→ 4.2) érintésvédelmi szabályokat.  
 

 Galvánelemek, Ismerje a galvánelem és az akkumulátor fogalmát, és ezek Tudja az ismereteit alkalmazni egyszerű elektrolízises problémák 
 

 akkumulátor környezetkárosító hatását. értelmezésében. 
 

 3.3. Az idŊben állandó   
 

 mágneses mezŊ   
 

 3.3.1. Mágneses  Ismerje az analógiát és a különbséget a magneto- és az 
 

 alapjelenségek  elektrosztatikai alapjelenségek között. 
 

 A dipólus fogalma   
 

 Mágnesezhetőség,   
 

 mágneses megosztás   
 

 A Föld mágneses mezeje Ismerje a Föld mágneses mezejét és az iránytű használatát.  
 

 Iránytű   
 

 3.3.2. A mágneses mező Ismerje a mágneses mező jellemzésére használt fogalmakat és Tudja kvantitatív módon jellemezni a mágneses mezőket. 
 

 jellemzése definíciójukat, tudja kvalitatív módon jellemezni a különböző Ismerje az elektromos áram keltette mágneses mezőnek az 
 

 Indukcióvektor mágneses mezőket. elektrosztatikus mezőtől eltérő szerkezetét. 
 



     
 

 
Indukcióvonalak, 

  
 

   
 

 indukciófluxus   
 

 3.3.3. Az áram mágneses Ismerje az egyenes tekercs és az egyenes vezető mágneses Alkalmazza a speciális alakú áramvezetők mágneses mezejére 
 

 mezeje mezejének jellegét. vonatkozó összefüggéseket egyszerű feladatokban. 
 

 Hosszú egyenes vezető,   
 

 áramhurok, egyenes   
 

 tekercs mágneses mezeje   
 

 Homogén mágneses mező   
 

 Elektromágnes, vasmag Ismerje az elektromágnes néhány gyakorlati alkalmazását, a vasmag  
 

 Mágneses permeabilitás szerepét hangszóró, csengő, műszerek, relé stb.).  
 

 3.3.4. Mágneses Ismerje a mágneses mező erőhatását áramjárta vezetőre nagyság és  
 

 erőhatások irány szerint speciális esetben.  
 

 A mágneses mező   
 

 erőhatása áramjárta   
 

 vezetőre   
 

 Két párhuzamos, hosszú   
 

 egyenes vezető között ható   
 

 erő   
 

 Lorentz-erő Ismerje a Lorentz-erő fogalmát, hatását a mozgó töltésre, ismerje Tudjon a Lorentz-erővel kapcsolatos feladatokat megoldani. 
 

 Részecskegyorsító ennek néhány következményét. Tudjon megnevezni egy gyorsítótípust és ismerje működési elvét. 
 

 berendezés (→ 5.3.)   
 

 3.4. Az idŊben változó   
 

 mágneses mezŊ   
 

 3.4.1. Az indukció Ismerje az indukció alapjelenségét, és tudja, hogy a mágneses mező Ismerje az időben változó mágneses mező keltette elektromos mező 
 

 alapjelensége mindennemű megváltozása elektromos mezőt hoz létre. és a nyugvó töltés körül kialakuló elektromos mező eltérő 
 

 Mozgási indukció  szerkezetét. 
 

 Nyugalmi indukció  Alkalmazza az indukcióval kapcsolatos ismereteit egyszerű 
 

 Faraday-féle indukciós  feladatok megoldására. 
 

 törvény   
 

 Lenz törvénye (→ 1.4) Ismerje Lenz törvényét, és tudjon hozzá kapcsolódó egyszerű Tudjon egyszerű jelenségeket a Lenz-törvény alapján értelmezni. 
 

 Kölcsönös indukció kísérleteket és jelenségeket említeni.  
 

 Önindukció Ismerje az önindukció szerepét az áram ki- és bekapcsolásánál.  
 

 Tekercs mágneses Ismerje a tekercs mágneses energiáját.  
 

 energiája   
 

 3.4.2. A váltakozó áram Ismerje a váltakozó áram előállításának módját, a váltakozó áram Ismerje a feszültség és az áram időbeli lefolyását leíró 
 

 A váltakozó áram fogalma tulajdonságait, hatásait, és hasonlítsa össze az egyenáraméval. összefüggéseket. 
 

   Alkalmazza ismereteit egyszerűbb váltakozó áramú kísérletek 
 

   megadott kapcsolási rajz alapján történő összeállítására és 
 

   elvégzésére. 
 

 Generátor, motor, dinamó Ismerje a generátor, a motor és a dinamó működési elvét,  
 



  
 
 

 
 alkalmazásait.  

Pillanatnyi, maximális és Ismerje az effektív feszültség és áramerősség jelentését. Ismerje a  

effektív feszültség és hálózati áram alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat.  

áramerősség   

 Ismerje, hogy a tekercs és a kondenzátor eltérő módon viselkedik Értse az eltérő viselkedés okát. 
 egyenárammal és váltakozó árammal szemben.  

Váltakozó áramú 

ellenállások: ohmos, 
induktív és kapacitív 
ellenállás  
Fáziskésés, fázissietés  
3.4.3. A váltakozó áram Fáziseltérés nélküli esetben ismerje az átlagos teljesítmény és a Általános esetben ismerje az átlagos teljesítmény és a munka 

teljesítménye és munkája munka kiszámítását. kiszámítását. 
Hatásos teljesítmény   

Látszólagos teljesítmény   
Transzformátor Ismerje a transzformátor felépítését, működési elvét és szerepét az  

 energia szállításában. Tudjon egyszerű feladatokat megoldani a  

 transzformátorral kapcsolatban.  

3.5. Elektromágneses   

hullámok   

3.5.1. Az elektromágneses Ismerje a mechanikai és az elektromágneses hullámok azonos és  

hullám fogalma eltérő viselkedését.  

Terjedési sebessége   

vákuumban   

Az elektromágneses Ismerje az elektromágneses spektrumot, tudja az elektromágneses Ismerje, hogy a modern híradástechnikai, távközlési, kép- és 
hullámok spektruma: hullámok terjedési tulajdonságait kvalitatív módon leírni. hangrögzítő eszközök működési alapelveiben a tanultakból mit 
rádióhullámok, infravörös Ismerje a különböző elektromágneses hullámok alkalmazását és használnak fel. 
sugarak, fény, ultraibolya, biológiai hatásait.  

röntgen- és gammasugarak   
Párhuzamos rezgőkör Tudja, miből áll egy rezgőkör, és milyen energiaátalakulás megy Értse a rezgőkörben létrejövő szabad elektromágneses rezgések 

zárt, nyitott végbe benne. kialakulását 
Thomson-képlet   

Csatolt rezgések,   
rezonancia   

Dipólus sugárzása,  Ismerje a gyorsuló töltés és az elektromágneses hullám kapcsolatát. 
antenna, szabad   

elektromágneses hullámok   



  
 
 
 

 4. Optika  

   
TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 
4.1. A fény mint   

elektromágneses hullám   

4.1.1. Terjedési Tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, ismerje ennek  

tulajdonságok következményeit. Ismerje a fény terjedési tulajdonságait, tudja  

Fényforrás tapasztalati és kísérleti bizonyítékokkal alátámasztani.  

Fénynyaláb, fénysugár   

Fénysebesség Tudja, hogy a fénysebesség határsebesség. Ismerjen a fénysebesség mérésére vonatkozó klasszikus módszert 
  (pl. Olaf Römer, Fizeau). 

4.1.2. Hullámjelenségek   

A visszaverődés és törés Tudja alkalmazni a hullámtani törvényeket egyszerűbb Alkalmazza a hullámtani törvényeket összetett (prizma, planparalel 
törvényei - Snellius- feladatokban. Ismerje fel a jelenségeket, legyen tisztában létrejöttük lemez) feladatokban. 
Descartes törvény feltételeivel, és értse az ezzel kapcsolatos természeti jelenségeket és Tudjon egyszerűbb méréseket tervezni és elvégezni a hullámtani 
Prizma, planparalel lemez technikai eszközöket. Tudja egyszerű kísérletekkel szemléltetni a törvényekkel kapcsolatban (pl. törésmutató meghatározása). 
Abszolút és relatív jelenségeket.  

törésmutató   

Teljes visszaverődés,   

határszög (száloptika)   

Diszperzió Ismerje, hogy a prizma a fehér fényt a szivárvány színeire bontja. Ismerje, hogy a fény terjedési sebessége egy közegben 
  frekvenciafüggő. 

Színképek (→ 5.2.)   

Homogén és összetett Legyen ismerete a homogén és összetett színekről.  

színek   
Fényinterferencia, Ismerje az interferenciát, elhajlást és a polarizációt, és ismerje fel  

koherencia ezeket egyszerű jelenségekben. Értse a fény transzverzális jellegét.  
Fénypolarizáció,   

polárszűrő   

Fényelhajlás résen,  Ismerje és értelmezze a színfelbontás néhány esetét (prizma, rács). 
rácson  Tudja alkalmazni a rácson történő elhajlásra vonatkozó 

  összefüggéseket hullámhossz mérésére. 
Lézerfény  Ismerje a lézerfény fogalmát, tulajdonságait. 
4.1.3. A geometriai   

fénytani leképezés   

Az optikai kép fogalma Ismerje a képalkotás fogalmát sík- és gömbtükrök, valamint lencsék Tudja, hogy a lencse gyűjtő és szóró mivolta a környező közeg 
(valódi, látszólagos) esetén. Tudjon képszerkesztést végezni tükrökre, lencsékre a anyagától is függ. 
Síktükör nevezetes sugármenetek segítségével. Ismerje, hogy a lencse gyűjtő  



  
 
 

 
Lapos gömbtükrök és szóró mivolta adott közegben a lencse alakjától függ. 

(homorú, domború)  

Vékony lencsék (gyűjtő,  

szóró)  

Fókusztávolság, dioptria  

Leképezési törvény Alkalmazza egyszerű feladatok megoldására a leképezési törvényt. 
Nagyítás Tudjon egyszerűbb méréseket elvégezni a leképezési törvénnyel 

 kapcsolatban. (Pl. tükör, illetve lencse fókusztávolságának 
 meghatározása.) 
Egyszerű nagyító Ismerje a tükrök, lencsék, optikai eszközök gyakorlati alkalmazását, 
Fényképezőgép, vetítő, az egyszerűbb eszközök működési elvét. 

mikroszkóp, távcső  

4.1.4. A szem és a látás  

Rövidlátás, távollátás Ismerje a szem fizikai működésével és védelmével kapcsolatos 
Szemüveg tudnivalókat, a rövidlátás és a távollátás lényegét, a szemüveg 

 használatát, a dioptria fogalmát. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alkalmazza a leképezési törvényt összetettebb 

feladatok megoldására.  
Tudjon egyszerűbb méréseket tervezni a leképezési 

törvénnyel kapcsolatban. 

 

5. Atomfizika, magfizika 

 
TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 
5.1. Az anyag szerkezete   

(→ 2.4.)   

Atom Tudja meghatározni az atom, molekula, ion és elem fogalmát.  

Molekula Tudjon példákat mondani az ezek létezését bizonyító fizikai-kémiai  

Ion jelenségekre.  

Kémiai elem   

Avogadro-szám (→ 2.1., Ismerje az Avogadro-számot, a relatív atomtömeg és az atomi Tudjon ezekkel a mennyiségekkel számításokat végezni. 
2.3.) tömegegység fogalmát, ezek kapcsolatát.  

Relatív atomtömeg   

Atomi tömegegység   

5.2. Az atom szerkezete   

Elektron Ismerje az elektron tömegének és töltésének meghatározására Tudja értelmezni Thomson katódsugárcsöves méréseit, a Millikan- 
Elemi töltés vonatkozó kísérletek alapelvét. kísérletet. 
Elektronburok Ismerje az elektromosság atomos természetét.  

Rutherford-féle Tudja ismertetni Rutherford atommodelljét, szórási kísérletének  

atommodell eredményeit.  

Atommag Ismerje az atommag és az elektronburok méretének nagyságrendjét.  



  
 
 

 
5.2.1. A kvantumfizika  

elemei  

Planck-formula Ismerje Planck alapvetően új gondolatát az energia kvantáltságáról. 
 Ismerje a Planck-formulát. 
Foton (energiakvantum) Tudja megfogalmazni az einsteini felismerést a fénysugárzás 
Fényelektromos jelenség energiájának kvantumosságáról. Ismerje a foton jellemzőit. 
Kilépési munka Tudja értelmezni a fotoeffektus jelenségét. 
Fotocella (fényelem) Tudja ismertetni a fotocella működési elvét, tudjon példát mondani 

 gyakorlati alkalmazására. 
Vonalas színkép (→ 4.1., Ismerje a vonalas színkép keletkezését, tudja indokolni 

6.2.) alkalmazhatóságát az anyagi minőség meghatározására. Ismerje a 
Emissziós színkép színképvonalak hullámhossza és az atomi elektronok energiája 
Abszorpciós színkép közötti összefüggést. 
Bohr-féle atommodell Tudja megmagyarázni a Bohr-modell újszerűségét Rutherford 
Energiaszintek modelljéhez képest. Ismerje az alap- és a gerjesztett állapot, valamint 
Bohr-posztulátumok az ionizációs energia fogalmát. 
Alapállapot, gerjesztett  

állapot  

Ionizációs energia  

5.2.2. Részecske- és  

hullámtermészet  

A fény mint részecske Tudja megfogalmazni a fény kettős természetének jelentését. 

Tömeg-energia Ismerje a tömeg-energia ekvivalenciáját kifejező einsteini 
ekvivalencia egyenletet. 
(→ 1.5.)  

Az elektron Ismerje az elektron hullámtermészetét. 
hullámtermészete  

de Broglie-hullámhossz  

Heisenberg-féle  

határozatlansági reláció  
5.2.3. Az elektronburok  

szerkezete  

Kvantumszámok: fő- és Ismerje a fő- és mellékkvantumszám fogalmát, tudja, hogy az 
mellékkvantumszám, elektron állapotának teljes jellemzéséhez további adatok 
mágneses kvantumszám, szükségesek. 
spin  
Pauli-féle kizárási elv, Tudja meghatározni az elektronhéj fogalmát. Tudja megfogalmazni 

Hund-szabály a Pauli-féle kizárási elvet. 

 
 
 
 
 
 
Tudja a kilépési munka és a Planck-állandó méréssel 

való meghatározását. 
 
 
 
 
 
 
Ismerje az emissziós és abszorpciós színképek jellemzőit. 

Tudja mindezt értelmezni új elemek felfedezése szempontjából. 
Tudjon számításokat végezni az atomok által elnyelt vagy 
kibocsátott fotonokkal kapcsolatban. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tudja felírni a foton tömegére és energiájára 

vonatkozó összefüggéseket. 
 
 

 
Tudja megfogalmazni az anyag kettős természetét.  
Ismerje az elektron de Broglie-hullámhosszát és kiszámítását egy 

szabadon mozgó részecske esetére.  
Ismerjen az elektron hullámtermészetét bizonyító kísérletet. 
 
 
 

 
Tudja értelmezni a kvantumszámok fizikai jelentését.  
Tudja megfogalmazni a Bohr-modell erre vonatkozó korlátait. 
 

 
Tudja alkalmazni Pauli elvét és a Hund-szabályt az 

elektronok betöltési rendjére a periódusos rendszerben. 



     
 

 
Elektronhéj 

  
 

   
 

 Kvantummechanikai  Ismerje az elektron „tartózkodási helyének” jelentését az atomban a 
 

 atommodell  kvantummechanikai atommodell szerint. 
 

 5.3. Az atommagban   
 

 lejátszódó jelenségek   
 

 5.3.1. Az atommag Tudja felsorolni az atommagot alkotó részecskéket. Ismerje a proton  
 

 összetétele és a neutron tömegének az elektron tömegéhez viszonyított  
 

 Proton nagyságrendjét. Tudja a proton és a neutron legfontosabb jellemzőit.  
 

 Neutron Tudja megfogalmazni a neutron felfedezésének jelentőségét az  
 

 Nukleon atommag felépítésének megismerésében. Ismerje a nukleon, a  
 

 Rendszám rendszám és a tömegszám fogalmának meghatározását, tudja a  
 

 Tömegszám közöttük fennálló összefüggéseket.  
 

 Izotóp Tudja meghatározni az izotóp fogalmát, tudjon példát mondani a  
 

  természetben található stabil és instabil izotópokra.  
 

 Erős (nukleáris) Ismerje az erős (nukleáris) kölcsönhatás fogalmát, jellemzőit.  
 

 kölcsönhatás   
 

 Magerő Tudja megmagyarázni a magerő fogalmát, természetét.  
 

 Tömeghiány (→ 1.5.) Tudja értelmezni a tömegdefektus keletkezését. Tudja értelmezni az Tudja kiszámolni a tömegdefektus nagyságát. 
 

 Kötési energia atommag kötési energiáját a tömegdefektus alapján, ismerje Tudja meghatározni a fajlagos kötési energia fogalmát, 
 

 Fajlagos kötési energia nagyságrendjét. nagyságrendjét MeV-ban kifejezve. Tudja értelmezni a fajlagos 
 

   kötési energia görbéjét a tömegszám függvényében. 
 

 5.3.2. Radioaktivitás   
 

 Radioaktív bomlás Tudja meghatározni a radioaktív bomlás fogalmát.  
 

 α-, β-, γ-sugárzás Tudja jellemezni az α-, β-, γ-sugárzást. Tudja értelmezni a bomlás  
 

  során átalakuló atommagok rendszám- és tömegszám-változását.  
 

 Magreakció Ismerje a magreakció, a felezési idő fogalmát, a bomlási törvényt. Tudja a bomlási törvényt egyszerű feladatmegoldásban használni. 
 

 Felezési idő   
 

 Bomlási törvény   
 

 Aktivitás Ismerje az aktivitás, a bomlási sor fogalmát, ábra alapján tudjon  
 

  megadott bomlási sort ismertetni.  
 

 Mesterséges radioaktivitás Ismerje a mesterséges radioaktivitás fogalmát.  
 

  Tudjon példákat mondani a radioaktív izotópok ipari, orvosi és  
 

  tudományos alkalmazására.  
 

 Sugárzásmérő detektorok Tudjon példát mondani sugárzásmérő eszközre és annak gyakorlati Ismerje néhány sugárzásfajta detektálására alkalmas eszköz (GM- 
 

  alkalmazására. cső, Wilson-kamra) működési elvét. 
 

 5.3.3. Maghasadás Ismerje a maghasadás folyamatát, jellemzőit. Tudjon párhuzamot Tudja elemezni a 
235

U-ra megadott hasadási reakció egyenletét. 
 

 Hasadási reakció vonni a radioaktív bomlás és a maghasadás között. Ismerje a  
 

 Hasadási termék hasadási termék fogalmát.  
 

 Lassítás Tudja ismertetni a láncreakció folyamatát, megvalósításának  
 

 Láncreakció feltételeit.  
 



      
 

 
Hasadási energia 

 
Ismerje a maghasadás során felszabaduló energia nagyságát és 

 
 

   
 

   keletkezésének módját.  
 

 Szabályozott láncreakció  Tudja elmagyarázni a szabályozott láncreakció folyamatát, Tudja indokolni, hogy miért alkalmas az atomreaktor radioaktív 
 

 Atomreaktor  megvalósítását az atomreaktorban. izotóp gyártására. 
 

 Atomerőmű  Ismerje az atomerőmű és a hagyományos erőmű közötti különbség  
 

 Atomenergia (nukleáris  lényegét.  
 

 energia) (→ 2.8., 1.5.)  Tudja megfogalmazni az atomenergia (nukleáris energia)  
 

   jelentőségét az energiatermelésben. Ismerje az atomerőművek  
 

   előnyeit, tudjon reális értékelést adni a veszélyességükről.  
 

 Szabályozatlan  Ismerje a szabályozatlan láncreakció folyamatát, az atombomba  
 

 láncreakció  működési elvét.  
 

 Atombomba    
 

 5.3.4. Magfúzió  Tudja elmagyarázni a magfúzió folyamatát és értelmezni az Tudjon értelmezni megadott fúziós magreakció egyenletet. 
 

   energiafelszabadulást.  
 

 A Nap energiája (→ 6.2.)  Ismerje a Napban lejátszódó energiatermelő folyamatot.  
 

 Hidrogénbomba  Ismerje a H-bomba működési elvét.  
 

 5.4. Sugárvédelem  Ismerje a radioaktív sugárzás környezeti és biológiai hatásait.  
 

 Sugárterhelés  Ismerje a sugárterhelés fogalmát.  
 

 Háttérsugárzás  Tudja megfogalmazni a háttérsugárzás eredetét.  
 

 Elnyelt sugárdózis  Tudja ismertetni a sugárzások elleni védelem szükségességét és  
 

   módszereit.  
 

 Dózisegyenérték  Ismerje az embert érő átlagos sugárterhelés összetételét. Ismerje az  
 

   elnyelt sugárdózis fogalmát, mértékegységét, valamint a  
 

   dózisegyenérték fogalmát, mértékegységét.  
 

 5.5. Elemi részek    
 

 Stabil és instabil részecske   Tudjon a stabil és instabil elemi részecskére példát mondani. Tudja, 
 

 Neutrino   mi az antirészecske. Ismerje a neutrino jelentőségét a maghasadás 
 

 Szétsugárzás-párkeltés   energiamérlegében. Ismerje a szétsugárzás és párkeltés folyamatát. 
 

   6. Gravitáció, csillagászat  
 

    
 

 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 
 

   Középszint Emelt szint 
 

 6.1. A gravitációs mezŊ    
 

 Az általános tömegvonzás  Ismerje a gravitációs kölcsönhatásban a tömegek szerepét, az erő Ismerje a Kepler törvényei és Newton gravitációs törvénye közötti 
 

 törvénye  távolságfüggését, tudja értelmezni ennek általános érvényét. összefüggést. Ismerje a gravitációs állandó mérését. 
 

 A bolygómozgás Kepler-  Értelmezze a Kepler-törvényeket a bolygómozgásokra és a Föld  
 

 törvényei (→ 7.2.)  körül keringő műholdak mozgására.  
 

 Súly és súlytalanság  Értelmezze a súly és súlytalanság fogalmát.  
 



      
 

 
Nehézségi erő 

 
Tudjon példát mondani a gravitációs gyorsulás mérési eljárásaira. 

 
 

   
 

   (→ 1.4)  
 

 Potenciális energia  Feladatokban tudja alkalmazni a homogén gravitációs mezőre Problémamegoldásban tudja figyelembe venni a gravitációs 
 

 homogén gravitációs  vonatkozó összefüggéseket. gyorsulás tömeg- és távolságfüggését, térerősségjellegét. 
 

 mezőben (→ 1.5.) és    
 

 centrális gravitációs    
 

 mezőben    
 

 Kozmikus sebességek  Tudja értelmezni a kozmikus sebességeket.  
 

 6.2. Csillagászat    
 

 Fényév  Ismerje a fényév távolságegységet.  
 

 Vizsgálati módszerek,  Legyen ismerete az űrkutatás alapvető vizsgálati módszereiről és  
 

 eszközök (→ 5.2.)  eszközeiről.  
 

 Naprendszer  Legyen fogalma a Naprendszer méretéről, ismerje a bolygókat, a fő  
 

   típusok jellegzetességeit, mozgásukat.  
 

 Nap (→ 5.3.4.)  Ismerje a Nap szerkezetének főbb részeit, anyagi összetételét,  
 

   legfontosabb adatait.  
 

 Hold  Tudja jellemezni a Hold felszínét, anyagát, ismerje legfontosabb  
 

 Üstökösök, meteoritok  adatait. Ismerje a holdfázisokat, a nap- és holdfogyatkozásokat.  
 

 A csillagok (→ 5.3.4.)  Határozza meg a csillag fogalmát, tudjon megnevezni néhány  
 

   csillagot. Jellemezze a csillagok Naphoz viszonyított méretét,  
 

   tömegét.  
 

 A Tejútrendszer,  Ismerje a Tejútrendszer szerkezetét, méreteit, tudja, hogy a  
 

 galaxisok  Tejútrendszer is egy galaxis. Ismerje a Tejútrendszeren belül a  
 

   Naprendszer elhelyezkedését. Legyen tájékozott a galaxisok  
 

   hozzávetőleges számát és távolságát illetően, legyen ismerete az  
 

   Univerzum méreteiről.  
 

 Az Ősrobbanás elmélete  Ismerje az Ősrobbanás-elmélet lényegét, az ebből adódó  
 

 A táguló Univerzum  következtetéseket a Világegyetem korára és kiinduló állapotára  
 

   vonatkozóan.  
 

 

7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek  
A fejezethez kapcsolódó kérdések, feladatok az előző fejezetek témaköreiben jelennek meg. 

 
TÉMÁK VIZSGASZINTEK  

 Középszint  Emelt szint 
7.1. A fizikatörténet    

fontosabb személyiségei    

Arkhimédész, Tudja, hogy a felsorolt tudósok mikor (fél évszázad pontossággal)   

Kopernikusz, Kepler, és hol éltek, tudja, melyek voltak legfontosabb, a tanultakhoz   



  
 
 

 
Galilei, Newton, Huygens, köthető eredményeik.  

Watt, Ohm, Joule,   
Ampère, Faraday, Jedlik   

Ányos, Maxwell, Hertz,   
Eötvös Loránd, J. J.   

Thomson, Rutherford, M.   
Curie és P. Curie, Planck,   

Heisenberg, Bohr,   
Einstein, Kármán Tódor,   

Szilárd Leó, Teller Ede,   

Wigner Jenő, Gábor Dénes   
7.2. Felfedezések,   

találmányok, elméletek   

Geo- és heliocentrikus Tudja a felsoroltak keletkezésének idejét fél évszázad pontossággal, Ismerje Maxwell és Hertz munkásságának lényegét, jelentőségét. 
világkép a 20. századtól évtized pontossággal. Tudja a felsoroltak hatását, Tudja felsorolni a tanultak alapján a klasszikus fizika és a 
„Égi és földi mechanika jelentőségét egy-két érvvel alátámasztani, az elméletek lényegét relativitáselmélet alapvető szemléletmódbeli eltéréseit. 

egyesítése” néhány mondatban összefoglalni. Tudja a felsoroltakat a megfelelő  

Távcső, mikroszkóp, nevekkel összekapcsolni.  

vetítő Ismerje a geo- és heliocentrikus világképet. Tudja, milyen szerepe  

A fény természetének volt a kísérlet és a mérés mint megismerési módszer megjelenésének  

problémája az újkori fizika kialakulásában. Ismerje a newtoni fizika  

Gőzgép és alkalmazásai tudománytörténeti hatását. Ismerje az optikai eszközök hatását az  

Dinamó, generátor, egyéb tudományok fejlődésében. Ismerjen néhány új energiatermelő,  

elektromotor -átalakító technikát, és azok hatását az adott kor gazdasági és  

Az elektromágnesség társadalmi folyamataira (gőzgépek, az elektromos energia és  

egységes elmélete szállíthatósága, atomenergia, alternatív energiahordozók). Tudja  

Belső égésű motorok felsorolni a klasszikus fizika és a kvantummechanika alapvető  

Az elektron szemléletmódbeli eltéréseit. Ismerje a nukleáris fegyverek  

felfedezésének története jelenlétének hatását világunkban. Ismerje a modern híradástechnikai,  

Radioaktivitás, az távközlési, számítástechnikai eszközöknek a mindennapi életre is  

atomenergia alkalmazása gyakorolt hatását.  
Röntgensugárzás   

Speciális   

relativitáselmélet   
Kvantummechanika   

Az űrkutatás történetének   

legfontosabb eredményei   
Félvezetők   

Lézer    



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FÖLDRAJZ 

(FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) 

 
 

 

A) KOMPETENCIÁK 

 
Az érettségi vizsgán a vizsgázónak a földrajzi-környezeti ismereteirŊl, valamint az alábbi 

földrajzzal kapcsolatos kompetenciáknak – adott vizsgaszintnek megfelelő – elsajátításáról kell számot 
adnia:  

 földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti, 
társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, értelmezésében; 

 különböző fajtájú térképeken közölt információk olvasása, értelmezése; 

 kontúrtérképes feladatok megoldása; 

 egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelmezése; 


 földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok, folyamatábrák, 
keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése; 

 szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan; 


 az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának logikai 
összekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása; 

 földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgozása, 
értelmezése és etikus felhasználása; 


 földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások, szóbeli és 

írásbeli témakifejtések során. 

 
A földrajz érettségi vizsgakövetelmény tartalmazza az általános iskolai regionális földrajzi tananyagot 

is. Ezért a vizsga sikeres teljesítéséhez szükség van az általános iskolában tanultak szintézisére, valamint a 
középiskolában elsajátított ismeretek alapján történő újraértelmezésére. A részletes 
vizsgakövetelményekben nincs felsorolva a vizsga sikeres teljesítéséhez szükséges topográfiai 
követelmény, a kerettantervben megadott topográfiai fogalmak egyben a vizsgakövetelményt is jelentik. 
Az általános fogalmakat csak abban az esetben emeli ki a követelményrendszer, ha azok eltérnek a 
korábban megszokott gyakorlattól. Az egyes témakörök eltérő részletezettséggel jelennek meg. 
Részletesebb kifejtés akkor olvasható, ha a hagyományoshoz képest új ismeretekkel és képességekkel 
kapcsolatos követelmények fogalmazódnak meg.  

A közép- és emelt szintű részletes vizsgakövetelményeket tartalmazó táblázatban az emelt szint oszlopa 
csak a középszintet meghaladó követelményeket tartalmazza, de az emelt szintű vizsga természetesen 
magába foglalja a középszintű követelményeket is. 



 B) TÉMAKÖRÖK 
 

 1. Térképi ismeretek 
 

    
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK  
 

 Középszint Emelt szint  
 

1.1. A térkép  Ismertesse a térképkészítés  
 

 Magyarázza a kicsinyítés mértéke és fejlődését, tudjon olyan korlátokat és  
 

 a méretarány közötti kapcsolatot. vívmányokat említeni, amelyek  
 

  befolyásolták.  
 

 Ismertesse a domborzatábrázolás Következtessen a nagy, a közepes és  
 

 különböző módszereit. a kis méretarányú, illetve különböző  
 

  tartalmú térképek felhasználási  
 

  lehetőségeire.  
 

 Ismerje fel térképen a domborzati Igazolja példákkal, hogy a térképek  
 

 formákat. készítésekor a különböző ábrázolási  
 

  célok érdekében különböző  
 

  módszereket alkalmaznak.  
 

 Használja információszerzés során és A vetület fogalma, a legelterjedtebb  
 

 feladatokban a szintvonal, a vetülettípusok és jellemzőik  
 

 magassági számok és a relatív összehasonlítása, alkalmazhatóságuk  
 

 magasság fogalmát. korlátai.  
 

 Ismerje a földrajzi fokhálózat   
 

 jellemzőit.   
 

 Készítsen térképvázlatot, és alakítsa   
 

 ki a jelrendszerét.   
 

 Használja feladatmegoldásai során a   
 

 tematikus térképen közölt   
 

 információkat.   
 

1.2. Tájékozódás a Értelmezze a térkép jelei, színei és Határozzon meg távolságot az  
 

térképen és a számai által közölt információkat. Egyenlítő vagy valamely  
 

térképpel Mérjen és határozzon meg távolságot hosszúsági kör mentén fokhálózat  
 

 térképi egyenes és görbe vonal segítségével.  
 

 

mentén különböző eszközök 
 

 

 Számítson területet arányszám  
 

 

segítségével. 
 

 

 felhasználásával.  
 

 

Oldjon meg egyszerű számítási 
 

 

 Oldjon meg a méretarány használatát  
 

 

feladatokat a méretarány 
 

 

 igénylő számításos feladatokat.  
 

 

felhasználásával. 
 

 

 Szerkesszen metszetet a szintvonalas  
 

 

Olvassa le a tényleges magasságot, 
 

 

 térkép alapján.  
 

 

számítsa ki a viszonylagos 
 

 

   
 

 magasságot térképi információk   
 

 alapján.   
 

 Végezzen helymeghatározási és   
 

 tájékozódási feladatokat   
 

 térképen és térképpel.   
 

 Oldjon meg tájékozódási, számítási   
 



  

 feladatokat a fokhálózat  

 használatával.  

 Olvasson le információkat különböző  

 méretarányú és tartalmú térképekről  

 és tömbszelvényekről, elemezze és  

 vesse össze azokat.  

 Végezzen összehasonlító elemzést  

 tematikus térképekkel.  

1.3. Távérzékelés és Ismertesse a légi- és az űrfelvételek Ismertesse a műholdak 
térinformatika felhasználási lehetőségeit, tudjon csoportosítását pályatípus és feladat 

 példát mondani alkalmazásukra. alapján. Emelje ki a földmegfigyelő 
 Azonosítson környezeti elemeket műholdcsaládokat. Mutassa be a 
 térképvázlattal vagy térképpel műholdfelvételek készítésének elvét, 
 történő összevetés alapján légi- és a műholdfelvételek típusait és 
 űrfelvételeken. alkalmazásuk lehetőségeit. 
 Ismerje a GPS működési elvét és Olvasson le tényeket légi- és 
 jelentőségét. űrfelvételekről. 
  Ismertesse a földrajzi információs 
  rendszer (GIS) szerepét. 
   

 2. Kozmikus környezetünk 
  

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 Középszint Emelt szint 

2.1. A csillagászati Ismertesse a Naprendszer helyét, a Mutassa be a naptávolság, a 
ismeretek fejlŊdése. Tejútrendszer alakját, méreteit. hőmérséklet és az anyageloszlás 
A Világegyetem Igazodjon el a csillagászati összefüggéseit. 

 nagyságrendekben. Ismertesse a csillagászat történeti 
 Különítse el a csillagok és a bolygók fejlődésének jelentősebb állomásait. 
 tartalmi jegyeit. Értelmezze a csillagképek 
  látszólagosságát, tudjon példákat 
  mondani. 

2.2. A Nap és Sorolja fel a Naprendszert alkotó Ismertesse a Nap gömbhéjas 
kísérŊi égitesteket. szerkezetét, a Nap szféráinak 

 Ismertesse a Nap jellemzőit (mérete, jelenségeit és ezek hatását a földi 
 távolsága a Földtől, anyagi életre. 
 összetétele, belső és felszíni  

 hőmérséklete).  

 Mutassa be a Nap földi életet  

 meghatározó szerepét, legfontosabb  

 sugárzásait és azok légköri  

 következményeit.  

 Tudja megkülönböztetni a nap- és  

 holdfogyatkozás kialakulásának  

 okait.  

 Sorolja fel a Föld- és a Jupiter-típusú Elemezze a Naprendszer bolygóiról 
 bolygókat, sorrendjüket, mutassa be készült adatsorokat. 
 közös és egyedi jellemzőiket. Magyarázza meg a holdfázisok és a 
 Ismertesse a Hold mozgásának nap- és holdfogyatkozások 



     
 

 
sajátosságát, értse a holdfázisok 

 
kialakulását, készítsen egyszerű ábrát 

 
 

   
 

 váltakozásának okát.  a jelenségekről.  
 

 Különböztesse meg a nap- és a  Jellemezze a Hold felszínét,  
 

 holdfogyatkozás jelenségét, valamint  bizonyítsa a felszíni hőmérséklet és a  
 

 okait.  légkörhiány összefüggését.  
 

 Magyarázza a meteor és meteorit    
 

 közötti különbséget.  Magyarázza a törpebolygó mint  
 

   égitest kialakulását.  
 

   Mutassa be az üstökösök  
 

   felépítésének jellemzőit, mozgásának  
 

   jellemzőit, jellegzetes formájuk  
 

   kialakulását.  
 

2.3. A Föld és Legyen tisztában a Föld méreteivel    
 

mozgásai (sugár, Egyenlítő).    
 

 Ismertesse az eltérítő erő hatásait.    
 

 Mutassa be egyszerű rajzzal a    
 

 napsugarak hajlásszöge és a szoláris    
 

 éghajlati övezetek kialakulása közötti    
 

 összefüggést.    
 

Tengely körüli Magyarázza a nappalok és az  Bizonyítsa a Föld alakja és tengely  
 

forgás éjszakák váltakozását.  körüli forgása közötti összefüggést.  
 

 Ismerje az égitestek látszólagos napi  Hasonlítsa össze a Vénusz, a Mars és  
 

 K-Ny-i járását, a forgás Ny-K-i  a Föld felszíni és légköri folyamatait.  
 

 irányát.    
 

 Alkalmazza az alapvető átváltásokat:    
 

 15 hosszúsági fok = 1 óra    
 

 időkülönbség = 1 időzóna,    
 

 1 hosszúsági fok = 4 perc    
 

 időkülönbség.    
 

 Számítsa ki a helyi és a zónaidőt.    
 

Nap körüli keringés Ismerje a keringés pályájának  Magyarázza meg a nappalok és  
 

 jellemzőit, a keringés idejét.  éjszakák hosszának a változását.  
 

 Értelmezzen a keringéssel  Számítsa ki a Nap delelési magas-  
 

 kapcsolatos ábrákat.  ságát a nevezetes időpontokban  
 

 Ismerje a tavaszi és az őszi  bármely földrajzi helyen.  
 

 napéjegyenlőség, a nyári és a téli  Alkalmazza feladatmegoldás során a  
 

 napforduló fogalmát és időpontját.  dátumválasztó vonal  
 

 Mutassa be a forgástengely  következményét.  
 

 ferdesége és az évszakok kialakulása    
 

 közötti összefüggést.    
 

     
 

2.4. Az űrkutatás Mondjon példákat az űrkutatás  Mutassa be az űrkutatás legfontosabb  
 

szerepe a eredményeinek gyakorlati  mérföldköveit. Sorolja fel az  
 

Naprendszer hasznosítására.  űrkutatás eszközeit, és ismerje azok  
 

megismerésében Nevezzen meg az űrkutatáshoz  funkcióit.  
 

 kapcsolódó magyar vonatkozású  Ismertesse a mesterséges holdak  
 

 eredményeket.  típusait és szerepüket a mindennapi  
 

   életben.  
 



   

Mutassa be a mesterséges égitestek, 

szondák jelentőségét a Naprendszer, a 

Tejútrendszer és más galaxisok, 

exobolygók megismerésében 

szövegek alapján  
 



  
3. A geoszférák földrajza 

 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 Középszint Emelt szint 

3.1. A kŊzetburok   

3.1.1. Földtörténet Ismertesse a földtörténeti Hasonlítsa össze a relatív és az 
 korbeosztás nagy egységeit. abszolút kormeghatározás elveit, 
 Tudja időbeli sorrendjüket és módszereit. 
 hozzávetőleges időtartamukat, Értelmezze a geoszférák fejlődését 
 ismerje az egyes földtörténeti idők és azok kölcsönhatásait (őslégkör, 
 meghatározó eseményeit, ősóceán, bioszféra). 
 képződményeit, területi Ismertesse az őskontinensek 
 előfordulásukat. (Pangea, Laurázsia, Gondwana) 
 Fogalmazza meg a légkör, a kialakulásának folyamatát, 
 vízburok és a bioszféra fejlődésének feldarabolódásuk és 
 kapcsolatát a földtörténeti összekapcsolódásuk 
 eseményekkel. következményeit. 
  Legyen tisztában a jégkorszak 
  fogalmával, tudjon 
  következményeket említeni. 

3.1.2. A Föld Mutassa be a Föld gömbhéjas Igazolja példákkal a geoszférák 

gömbhéjas szerkezetét, tudjon a témához közötti kapcsolatokat. 

szerkezetének kapcsolódó ábrát elemezni. Hasonlítsa össze adatok és ábrák 
jellemzŊi Ismertesse ábrák segítségével a Föld alapján az egyes gömbhéjak 

 belsejének fizikai jellemzőit, és jellemző kémiai, ásványtani 
 tudjon példát mondani összetételét, hőmérsékleti, nyomás- 
 következményeire. és sűrűségviszonyait. 
 Értelmezze az asztenoszféra Mutassa be a földmágnesség és a 
 áramlásainak és a kőzetlemezek tájékozódás kapcsolatát. 
 mozgásainak kapcsolatát.  

 Mutassa be a geotermikus gradiens  

 gazdasági jelentőségét példák  

 alapján.  

   

3.1.3. A Ismerje a kőzetlemez és a földkéreg Készítsen önállóan ábrát a 
kŊzetlemezek és – fogalmát, jellemezze a szerkezetét. kőzetburok felépítéséről. 
mozgásaik Hasonlítsa össze a kontinentális, az Soroljon fel topográfiai példákat a 
következményei óceáni kőzetlemezt. kőzetlemez-határokra, és mutassa 

 Nevezze meg és csoportosítsa meg, ismerje fel azokat a térképen. 
 felépítésük szerint a nagy Mutassa be a geológiai erők 
 kőzetlemezeket. megnyilvánulásait a kőzetlemezek 
 Mutassa be a lemezmozgások okait, mozgásának és következményeinek 
 típusait és azok következményeit. összekapcsolásával. 
  Készítsen és magyarázzon 



  kőzetlemez-mozgásokkal  
 

  kapcsolatos folyamatábrákat.  
 

 Értelmezze a vulkáni tevékenység és Ismertesse a vulkáni működés  
 

 a kőzetlemez-mozgások kapcsolatát. jellegét és helyét meghatározó  
 

 Mutassa be ábra segítségével a tényezőket.  
 

 magmás ércképződés folyamatát. Magyarázza a nehéz-, a színes-  
 

 

Csoportosítsa a vulkánokat 
 

 

 és nemesfémércek képződését,  
 

 

működésük, alakjuk és a kitörés 
 

 

 és támassza alá ezt példákkal.  
 

 

helye szerint. 
 

 

 Magyarázza példa segítségével az  
 

 

Mutasson meg térképen és ismerjen 
 

 

 ún. „forró pontok” feletti  
 

 

fel térképvázlatban vulkáni 
 

 

 vulkánosságot.  
 

 

övezeteket és vulkánokat. 
 

 

   
 

 Mondjon példát az utóműködésre és Ismerje a földrengéserősség  
 

 annak gazdasági jelentőségére. mérésének elvét, a rengések  
 

 Magyarázza a földrengés kísérőjelenségeit.  
 

 kialakulásának okát, kapcsolatát a Ismerje a rengésfészek,  
 

 vulkánossággal és a lemezszegélyek- rengésközpont kapcsolatát.  
 

 kel.   
 

 Mondjon példákat a pusztítás elleni   
 

 védekezés és kárenyhítés   
 

 lehetőségeire.   
 

    
 

3.1.4. A hegység- Mutassa be a hegységképződés Mutassa be a hegységképződési  
 

képzŊdés típusait, kapcsolatát a kőzetlemezek szakaszok összefüggéseit.  
 

 tulajdonságaival és mozgásaival. Rajzoljon és elemezzen a  
 

 Mondjon ezekre példákat. hegységképződéshez kapcsolódó  
 

 Ismertesse a gyűrődés és a vetődés egyszerű folyamatábrákat.  
 

 folyamatát, összefüggésüket a   
 

 szerkezeti mozgásokkal, illetve a   
 

 gyűrt- és röghegységek   
 

 kialakulásával. Mondjon példákat   
 

 típusaikra, formáikra.   
 

 Különböztesse meg ábrákon,   
 

 képeken a gyűrt- és a röghegységeket   
 

 formakincsük alapján.   
 

 Csoportosítsa a hegységeket   
 

 szerkezetük, magasságuk és   
 

 formakincsük alapján.   
 

3.1.5. A kŊzet- Hasonlítsa össze az ásványok és a Magyarázza és mutassa be  
 

burok (litoszféra) kőzetek jellemzőit. példákon a lemezmozgások, a  
 

építŊkövei, Ismertesse a kőszenek, a kősó és a kőzetek keletkezése és átalakulása  
 

ásványkincsek szénhidrogének keletkezését. kapcsolatát, a kőzetek anyagainak  
 

 Sorolja be keletkezés szerint, körforgását.  
 

 csoportosítsa és ismerje fel az alábbi Ismerje fel a kéregszerkezet és az  
 

 ásványokat, kőzeteket: kősó, mészkő, ásványkincsek előfordulása közötti  
 

 dolomit, homok, homokkő, lösz, kapcsolatokat.  
 

 kőszénfajták, kőolaj, agyag, bauxit, Csoportosítsa összetételük alapján  
 

 gránit, andezit, bazalt, riolit, vulkáni a magmás kőzeteket.  
 

 tufák, márvány, palás kőzetek. Mutassa be a magmás és üledékes  
 



 Mondjon példát az előfordulásukra ércképződést.  
 

 és a felhasználásukra.   
 

 Jellemezze a bazaltot, az andezitet és Értelmezze a nagy tömegű  
 

 tufáikat, a gránitot, a mészkövet és a kőzetátalakítás és a fenntarthatóság  
 

 löszt. kapcsolatát.  
 

 Mutassa be az ércek gazdasági Mutassa be a bányászat  
 

 hasznosítását példák alapján. károkozásának mérséklését és a  
 

 Ismertesse a kőszenek és a rekultiváció lehetőségeit példákban.  
 

 szénhidrogének keletkezését.   
 

 Ismerje fel a bányászat, a fosszilis   
 

 energiahordozók kitermelésének és   
 

 felhasználásának környezeti   
 

 következményeit információgyűjtés   
 

 és –feldolgozás alapján.   
 

3.1.6. A Föld Ismertesse a Föld nagyszerkezeti Mutassa be a Föld  
 

nagyszerkezeti egységeit. nagyszerkezeti egységeinek  
 

egységei Tudjon példákat mondani a kialakulását és átalakulásukat a  
 

 nagyszerkezeti egységek földtörténeti idők folyamán.  
 

 

előfordulására, és mutassa meg 
 

 

 Ismerje fel, különböztesse meg  
 

 

ezeket a térképen, ismerje fel a 
 

 

 képeken, ábrákon a nagyszerkezeti  
 

 

térképvázlaton. 
 

 

 egységeket.  
 

 

Mutassa be a nagyszerkezeti 
 

 

 Magyarázza a nagyszerkezeti  
 

 

egységek és a jellemző ásványkincs- 
 

 

 egységek formakincsének  
 

 

előfordulások kapcsolatát. 
 

 

 kialakulását.  
 

   
 

Ősföldek Mutassa be ábra és kép segítségével   
 

 az ősföldek, a röghegységek és a   
 

 gyűrthegységek formakincsét.   
 

 Ismertesse az ősmasszívumok   
 

 szerkezeti (fedett, fedetlen) és   
 

 morfológiai (hegyvidék, lépcsős   
 

 vidék, letarolt síkság, táblás vidék)   
 

 típusait.   
 

Röghegységek Ismertesse a Kaledóniai-, a   
 

 Variszkuszi-hegységrendszer tagjait,   
 

 jellemezze a szerkezetüket.   
 

Gyűrthegységek Sorolja fel az Eurázsiai- és a   
 

 Pacifikus-hegységrendszer tagjait.   
 

 Hasonlítsa össze a két hegységrend-   
 

 szert.   
 

Süllyedékterületek, Csoportosítsa a síkságokat   
 

síkságok tengerszint feletti magasságuk és   
 

 keletkezésük szerint. Tudjon példát   
 

 az egyes típusokra.   
 

 Mutassa be gazdasági jelentőségüket   
 

3.1.7. A Támassza alá példákkal a geológiai Értelmezze a geológiai erők és a  
 

földfelszín és a földrajzi erők (köztük az ember), földrajzi erők harcát.  
 

formálódása valamint az ember szerepét a Mutassa be a földrajzi erők  
 



 felszínformálódásban (lepusztulás, munkája és a földrajzi övezetesség  

 szállítás, felhalmozás). összefüggéseit.  

 Ismerje fel képeken, ábrákon, Ismerje fel, különböztesse meg  

 modelleken a felszínformákat képeken, ábrákon a  

 (mélyföld, alföld, fennsík, dombság, felszínformákhoz kapcsolódó  

 közép-hegység, magashegység, tájakat, helyezze el ezeket a  

 völgy, medence, hátság). kontinenseken és a földrajzi  

 Mondjon példát az egyes övezetekben.  

 felszínformákra a kontinensek és Különböztesse meg a kontinensek  

 hazánk területéről. Mutassa meg a területét gyarapító és fogyasztó  

 térképen és ismerje fel a folyamatokat.  

 térképvázlatban. Mutassa be a szárazföldek és a  

 Ismerje fel a földrajzi erőket az tengerek mindenkori földgömbi  

 aprózódás és a mállás; a lepusztulás helyzetének természetföldrajzi és  

 és a felhalmozódás, feltöltődés; az környezeti következményeit a mai  

 üledékképződés és az üledékes földrészek kialakulásához vezető  

 kőzetek keletkezése folyamatában. állapotok példáin.  

    

3.1.8. A talaj Ismertesse a talaj szerkezetét, Mutassa be a talajképződés  

 szintjeinek jellemzőit. folyamatát.  

  Jellemezze a talajt mint a  

  legösszetettebb és a társadalmi-  

  gazdasági folyamatok miatt  

  legsérülékenyebb környezeti  

  képződményt.  

 Nevezze meg és jellemezze az Mutassa be az elterjedt zonális és  
 elterjedt zonális és azonális talajokat azonális talajok kialakításában  

 (pl. mezőségi talaj, barna erdei talaj, szerepet játszó tényezőket,  

 podzol, trópusi vörösföld, szikes), bizonyítsa az éghajlat meghatározó  

 tudjon példát mondani földrajzi szerepét.  

 elhelyezkedésükre. Mutassa be tematikus térképek  

  összevetésével az éghajlat, a  

  talajtípusok és a gazdálkodás  

  összefüggéseit.  

 Mutassa be példák alapján a talajt Bizonyítsa a domborzati jellemzők,  
 veszélyeztető környezeti a gazdálkodási mód és a  

 folyamatokat és a veszély talajpusztulás összefüggéseit.  

 mérséklésének lehetőségeit. Igazolja példák alapján a  

  fenntarthatóság és a talaj  

  kapcsolatát a különböző éghajlati  

  övekben.  

  Mutassa be a talaj környezeti  

  hatásjelző szerepét.  

3.2. A    

levegŊburok    

3.2.1. A légkör Sorolja fel és csoportosítsa a légkört Ismertesse a légkör fejlődését,  

kialakulása, alkotó anyagokat. összetételének változását, az  

anyaga és Ismertesse a légkör szerkezeti ózonréteg kialakulását.  

szerkezete felépítését, a szférák jellemzőit és a   
    



 bennük lezajló változások lényegét. Támassza alá példákkal a légkör  

 Elemezzen a témához kapcsolódó gazdasági jelentőségét.  

 ábrát.   

 Nevezze meg a legnagyobb   

 légszennyező forrásokat.   

    

3.2.2. A levegŊ Magyarázza a levegő felmelegedését Ismerje a hőmérséklet gazdasági  

felmelegedése a földrajzi helyzet, a napsugarak jelentőségével kapcsolatos  

 hajlásszöge alapján. fogalmakat (tenyészidőszak,  

 Bizonyítsa példákkal a hőösszeg, napfénytartam).  

 felmelegedést és a lehűlést módosító   

 tényezők szerepét.   

 Fogalmazza meg a felmelegedés és a Ismertesse a felmelegedést  
 lehűlés törvényszerűségeit. meghatározó és módosító  

 Értelmezze ábra segítségével az tényezőket, valamint hatásuk  

 üvegházhatás kialakulását, gazdasági-energetikai  

 jelentőségét. hasznosíthatóságának példáit.  

 Mutassa be a hőmérséklet napi és   

 évi járásának folyamatát és   

 összefüggését a Föld fő   

 mozgástípusaival.   

 Számítsa ki a napi és az évi   

 középhőmérsékletet, a napi, az évi   

 közepes és az abszolút hőingadozást.   

 Ábrázoljon grafikusan hőmérsékleti   
 adatokat, hasonlítson össze és   

 elemezzen hőmérsékleti tematikus   

 térképeket.   

 Ismerje fel a napsugárzás és az   

 energetika kapcsolatának példáit.   

    

3.2.3. A levegŊ Ismerje a légnyomás és az izobár   

mozgása fogalmát.   

 Magyarázza a légnyomás   

 változásának okát és kapcsolatát a   

 szél kialakulásával, a Föld forgásából   

 származó eltérítő erő szerepét a   

 légáramlás irányának kialakulásában.   

 Mutassa be a magas és alacsony Nevezzen meg trópusi ciklonokat,  
 légnyomású, a leszálló és felszálló helyi szeleket, szélrendszereket  

 légáramlású övezetek kialakulásának (tornádó, parti szél, hegy-völgyi  

 okait. szél, városi szél), mutassa be  

 Ismertesse az állandó szélrendszerek jellegzetességeiket.  

 (passzátszelek, nyugatias szelek, Ismerje a főn kialakulását és  

 sarki szelek) jellemzőit és kialakító jelentőségét.  

 tényezőiket. Mutassa be ábra segítségével a  

 Ismerje a hőmérsékleti egyenlítő függőleges légmozgások és a szelek  



 
fogalmát és szerepét. 

 
kapcsolatát. 

 
 

   
 

 Mutassa be az általános légkörzés  Tárja fel a futóáramlás szerepét.  
 

 rendszerét egyszerű rajzon.  Ismertesse a passzát és a forró  
 

 Mutassa be a monszunszél évszakos  övezeti monszun szélrendszer  
 

 irányváltozását és következményeit a  kapcsolatát.  
 

 mérsékelt és a forró övezetben.  Készítsen magyarázó ábrát a  
 

 Ismertesse a mérsékelt övezeti  monszun szélrendszerek  
 

 ciklon és anticiklon jellemzőit,  kialakulásáról.  
 

 kialakulásuk fő térségeit.    
 

 Mutassa be hatásukat az időjárásra    
 

 és az éghajlatra.    
 

 Magyarázza a hidegfront és a    
 

 melegfront kialakulásának feltételeit,    
 

 hasonlítsa össze jellemzőiket.    
 

 Elemezze hatásukat a mindennapi    
 

 életre.    
 

     
 

3.2.4. FelhŊ- és Alkalmazza a légköri folyamatok  Ismerje fel a főbb felhőtípusokat.  
 

csapadékképzŊdés bemutatása során a következő  Értse, mikor és miért alakulnak ki,  
 

 fogalmakat: tényleges- és  milyen időjárást eredményeznek.  
 

 viszonylagos vízgőztartalom,  Oldjon meg vízgőztartalom-  
 

 telítettség, túltelítettség, harmatpont,  számítási feladatokat.  
 

 kicsapódás, halmazállapot-változás.    
 

 Ismertesse a csapadékképződés    
 

 feltételeit, mutassa be ábra    
 

 segítségével a felhő- és    
 

 csapadékképződés folyamatát.    
 

 Magyarázza a különböző hulló és    
 

 talajmenti csapadékfajták    
 

 kialakulásának folyamatát.    
 

 Támassza alá példákkal a csapadék    
 

 gazdasági jelentőségét.    
 

     
 

3.2.5. Az idŊjárás Mutassa be az időjárási és éghajlati  Igazolja példákkal a légkör  
 

és az éghajlat elemek változásainak folyamatát,  egységes rendszerként való  
 

 okait.  működését, fogalmazzon meg a  
 

 Mutassa be az időjárás-jelentés és  Föld éghajlatára vonatkozó  
 

 előrejelzés jelentőségét a mindennapi  törvényszerűségeket, szabályokat.  
 

 életben és a gazdaságban.  Mondjon példákat az időjárás-  
 

 Hasonlítson össze az éghajlati  változások biológiai hatásaira.  
 

 elemekkel kapcsolatos tematikus  Mutassa be az időjárás okozta  
 

 térképeket és klímadiagramokat,  veszélyhelyzetekre való  
 

 szerkesszen adatokból diagramot,  felkészülést lehetőségeit, a helyes  
 

 dolgozzon fel szöveges  és másokért is felelős magatartás  
 

 forrásanyagot.  jellemzőit.  
 

 Ismerjen fel légköri    
 

 képződményeket időjárási térképeken    
 

 és műholdfelvételeken.    
 

 Értelmezzen szöveges és képi    
 

 időjárás-előrejelzést, vonjon le    
 



  

 következtetéseket az időjárási  
 

 adatokból.  
 

 Ismerje fel az időjárási  
 

 veszélyhelyzeteket információk  
 

 alapján, nevezzen meg megelőzési és  
 

 védekezési  módokat.  
 

3.2.6. A szél és a Mutassa be a szél és a csapadék Nevezze meg a felszínformáló 
 

csapadék pusztító, szállító és építő tevékenységet befolyásoló 
 

felszínformáló felszínalakító munkáját. tényezőket. 
 

tevékenysége Ismerje fel a pusztító és építő Bizonyítsa az összefüggést a szél és 
 

 tevékenység által létrehozott a csapadék felszínformálása és a 
 

 jellemzői formákat ábrákon és többi természetföldrajzi tényező 
 

 képeken. között. 
 

 Igazolja példákkal a szél és a Következtessen a szél és a csapadék 
 

 csapadék felszínformáló által kialakított felszínformák 
 

 tevékenységének gazdasági létrejöttének folyamataira. 
 

 következményeit.  
 

3.2.7. A Nevezze meg a legnagyobb Következtessen a levegő 
 

légszennyezés légszennyező forrásokat. minőségére az összetétel változását 
 

következményei Mutassa be példák alapján a bemutató adatsorokból. 
 

 szennyeződés élettani, társadalmi- Érveljen az egyén felelőssége és 
 

 gazdasági stb. következményeit. lehetőségei mellett a károsítás 
 

 Dolgozzon fel és értelmezzen mérséklésében, a légköri 
 

 légszennyezési adatokat, folyamatok egyensúlyának  

 

információkat. 
 

 megőrzésében.  

  
 

  Mutassa be példák alapján az 
 

  emberi tevékenység ózonréteget 
 

  károsító hatásait, 
 

  következményeit, a szennyezés 
 

  csökkentésének lehetőségeit. 
 

  Mutassa be a társadalmi eredetű 
 

  éghajlatváltozások okait és 
 

  következményeit. 
 

3.3. A vízburok   
 

földrajza   
 

3.3.1. A vízburok Mutassa be a vízburok tagolódását, Ismertesse a vízburok kialakulását. 
 

kialakulása és az egyes víztípusok kapcsolódását.  
 

tagolódása, Mutassa be a víz körforgásának  
 

tulajdonságai és folyamatát, az egyes területek  
 

mozgásai vízháztartását meghatározó  
 

 tényezőket.  
 

 Mutassa be az óceánok és a tengerek Értelmezze a tengervíz sótartalmát 
 

 közötti különbségeket. befolyásoló tényezők földrajzi 
 

 Ismertesse a tengervíz összefüggéseit. Mutassa 
 

 felmelegedésének és lehűlésének, összefüggéseiben a sótartalom 
 

 fagyáspontjának sajátosságait, a víz változását egy hosszúsági kör 
 

 fajhőjének és hőtároló képességének mentén. 
 

 összefüggéseit. Értelmezze a sós víz és az édesvíz 
 



 
Mutassa be a sótartalom 

 
eltérő tulajdonságaiból adódó 

 
 

   
 

 változásának összefüggését a  következményeket.  
 

 párolgással, a csapadékkal, a  Magyarázza a légkörzési és a  
 

 hozzáfolyással.  vízkörzési rendszer hasonlóságait,  
 

 Ismerje fel az óceán- és tengervíz  kapcsolatait.  
 

 mozgási, áramlási rendszerének    
 

 kialakulását és működését,    
 

 összefüggését az általános    
 

 légkörzéssel.    
 

 Mutasson a térképen hideg és meleg    
 

 tengeráramlásokat.    
 

 Bizonyítsa tematikus térképek és    
 

 éghajlati diagramok segítségével a    
 

 tengeráramlások éghajlatmódosító    
 

 hatását és mondjon példát azokra.    
 

 Értelmezze a tengerjárás    
 

 kialakulását, természeti- és    
 

 társadalmi-gazdasági    
 

 következményeit.    
 

 Mutassa be példák alapján a  Mondjon példát a tengeri üledék, az  
 

 világtengert mint természeti  üledékes ásványkincsek  
 

 erőforrást.  képződésére. Ismertesse  
 

   kitermelésük lehetőségeit.  
 

3.3.2. A felszíni     
 

vizek és     
 

felszínalakító     
 

hatásuk     
 

A tavak Ismertesse a tómedencék keletkezési  Következtessen a térkép  
 

 típusait.  segítségével a tavak keletkezésére  
 

 Mutasson példákat a térképen az  elhelyezkedésük, alakjuk,  
 

 egyes típusokra.  mélységük alapján.  
 

 Ismertesse a tavak pusztulásának  Alkosson véleményt néhány példa  
 

 okait és szakaszait.  alapján a mesterséges tavak  
 

 Értékelje az emberi tevékenység  létrehozásának céljairól és  
 

 szerepét a tavak keletkezésében és  környezeti következményeiről.  
 

 pusztulásában.    
 

 Mondjon példát a tavak hasznosítási    
 

 módjaira.    
 

A folyóvizek Alkalmazza az alábbi fogalmakat:  Bizonyítsa példákkal térkép  
 

 vízgyűjtő terület, vízválasztó, fő- és  segítségével a domborzat és a  
 

 mellékfolyó, lefolyásos és  szakaszjelleg összefüggését, térbeli  
 

 lefolyástalan terület, vízállás,  változását.  
 

 vízhozam, vízjárás.  Értelmezzen vízállás-jelentést.  
 

 Mutassa be a folyó vízjárásának    
 

 jellemzőit, összefüggéseit a földrajzi    
 

 fekvéssel, a domborzattal és az    
 

 éghajlattal.    
 

 Számítsa ki a folyó vízhozamát.    
 



  
 Ismertesse a folyó munkavégző  

 képességét meghatározó tényezőket.  

 Soroljon fel az árvíz kialakulásához  

 vezető tényezőket, a veszélyhelyzet  

 mérséklését segítő megoldásokat.  

3.3.3. A felszín Magyarázza a felszíni és a felszín Értelmezze a földtani szerkezet és 
alatti vizek alatti vizek kapcsolatát. a felszín alatti víztípusok 

 Ismertesse a felszín alatti vizek kialakulásának kapcsolatát. 
 kialakulását, vizük mozgását, Mutassa be a kőzetminőség 
 valamint egymással, a csapadékkal és szerepét a felszín alatti vizek 
 a párolgással való kapcsolatát. elhelyezkedésében és mozgásában. 
 Rendszerezze a felszín alatti vizeket Alkalmazza a geotermikus 
 különböző szempontok szerint. gradiensről tanultakat a felszín 
  alatti vizek hőmérsékletének 
  magyarázatában. 

   
3.3.4. A víz és a Mutassa be ábra alapján a hóhatár Hasonlítsa össze a belföldi és a 

jég felszínformáló magasságának összefüggését a magashegységi jégképződés 
munkája földrajzi szélességgel és a dombor- folyamatát. 

 zattal. Hasonlítsa össze a kétféle 
 Ismertesse a gleccserek és a belföldi jégtakaró felszínformálását. 
 jégtakaró pusztító és építő munkáját. Mutassa be konkrét tájak példáján 
 Ismerje fel ábrán, képen a jég által a jég felszínformálásának 
 formált képződményeket. következményeit. 
 Jellemezze a pusztuló és az épülő Mutassa be a tengervíz mozgásai 
 tengerpartot. és a partformák közötti 
 Mutassa be ábrák, képek alapján a összefüggést. 
 folyóvíz építő és romboló munkáját. Ismerje fel a víz felszínformáló 
 Ismerje fel a jellegzetes munkájának földrajzi 
 képződményeket. összefüggéseit. Igazolja ezeket 
  konkrét példákon. 
  Következtessen a jég és a víz által 
  kialakított felszínformák 
  létrejöttének folyamataira. 

A karsztosodás Ismertesse a karsztosodás folyamatát. Ismerje a mészkő oldódásának 
 Jellemezze a felszíni és felszín alatti kémiai folyamatát, a talaj- és 
 karsztformákat, ismerje fel ezeket növényborítottság szerepét a 
 képeken, ábrákon. Tudjon karsztosodásban. Mutassa be a 
 következtetni kialakulásuk karsztosodást befolyásoló tényezők 
 folyamatára. összefüggéseit. 
  Ábrázolja egyszerű metszeten a 
  karsztformákat. 

A vízburok mint Ismertesse hazai példán a Következtessen a földrajzi 
gazdasági vízgazdálkodás feladatait, az ár- és elhelyezkedésből, a természet- és a 
erŊforrás belvízvédelem szerepét. társadalomföldrajzi jellemzőkből a 

 Ismerje fel a veszélyhelyzetek vízigényekre és azok kielégítésének 
 kialakulásához vezető folyamatokat, módjára. 
 fogalmazza meg a helyes magatartás Ismerje a folyószabályozás lényegét 
 jellemzőit. és módszereit, mutassa be 
 Mutassa be a kommunális és az ipari jelentőségét a társadalmi-gazdasági 
 vízellátás, az öntözés, a vízenergia életben. 



 hasznosításának lehetőségeit és Bizonyítsa szöveges források  

 korlátait példák alapján. alapján a nemzetközi összefogás  

 Jellemezze a vízi szállítást, szükségességét a  

 fogalmazza meg előnyeit és korlátait. vízgazdálkodásban, a vizek  

 Mutassa be hazai és nemzetközi védelmében.  

 példákon a víz kínálta Hasonlítsa össze az ivóvíz és az  

 idegenforgalmi lehetőségeket. ipari víz tulajdonságait, kinyerésük  

 Ismertesse a belvíz kialakulásának lehetőségeit és korlátait.  

 okait, az ár- és belvízvédelem Magyarázza a vízzel való  

 feladatait. gazdálkodás szerepét a fenntartható  

 Bizonyítsa példákkal a domborzat és fejlődésben.  

 a csapadék kapcsolatát a vízenergia   

 hasznosításának lehetőségeivel.   

3.4. A geoszférák Elemezzen a geoszférák Mutassa be példák segítségével az  

kölcsönhatásai kölcsönhatásaihoz kapcsolódó egyes geoszférákban lezajló  
 folyamatábrákat és szemelvényeket. folyamatoknak a többi geoszférára  

  gyakorolt hatását és azok következ-  

  ményeit.  

  Mondjon példákat a több  

  geoszférára is kiterjedő környezeti  

  ártalmakra, kiváltó okaira és  

  következményeikre, megelőzésük  

  és megoldásuk lehetőségeire.  

  Elemezzen a témához kapcsolódó  

  folyamatábrákat és szemelvényeket.  

 
4. A földrajzi övezetesség 

 
Megjegyzés: A vízszintes földrajzi övezetességnél szereplő általános követelmények a további résztémakörökre is 
vonatkoznak. 

 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 Középszint Emelt szint 

4.1. A szoláris és a   

valódi éghajlati   

övezetek   

Szoláris éghajlati Magyarázza egyszerű rajz Magyarázza a szoláris övezetek 
övezetek készítésével a napsugarak határainak elhelyezkedését. 

 hajlásszöge és a felmelegedés Értelmezze a szoláris éghajlati 
 mértékének földrajzi szélességtől övezetesség kialakulásának 
 függő változását. törvényszerűségeit, értelmezze a 
 Jelölje térképvázlatban a szoláris valódi éghajlati övezetességgel való 
 éghajlati övezeteket, fogalmazza meg kapcsolatát, az övezetességet 
 helyüket a földrajzi fokhálózatban. kialakító és módosító tényezők 
  szerepét, összefüggéseit. 

Valódi éghajlati Mutassa be, hogyan módosítják az Mutassa be a szoláris és a valódi 
övezetek óceánok, a tengeráramlások, a éghajlati övezetesség közötti 

 szélrendszerek, a földfelszín és a különbséget. 
 domborzat az éghajlatot.  

 
Értelmezze az éghajlati és a földrajzi 

övezetesség közötti különbséget.  



4.2. A vízszintes Értelmezze a földrajzi övezetesség Mutassa be az összefüggéseket és a  
 

földrajzi fogalmát, rendszerét (övezet, öv, törvényszerűségeket a földrajzi  
 

övezetesség terület/vidék). övezetesség elemeinek kapcsolat-  
 

 Jellemezze az egyes övezetek, övek, rendszerében (talajképződés  
 

 területek/vidék éghajlati, vízrajzi és folyamata, vízháztartást befolyásoló  
 

 felszínformálódási sajátosságait, tényezők, felszínformálódási folya-  
 

 talaját és élővilágát. matok).  
 

 Mutassa be, hogyan befolyásolják a Mondjon példákat az övezetesség  
 

 természetföldrajzi jellemzők a és a táj eltartóképességének  
 

 társadalom lehetőségeit az egyes kapcsolatára, az övezetesen  
 

 övezetekben, övekben, területeken. elrendeződő természeti  
 

 Sorolja fel az egyes övek, erőforrásokra, a gazdálkodás  
 

 területek/vidék legfontosabb jellemző módjaira.  
 

 gazdasági növényeit, tenyésztett Mutassa meg térképen, rajzolja be  
 

 állatait, a gazdálkodás területi munkatérképre az életközösségek  
 

 típusait. környezetkárosodással leginkább  
 

 Ismerje fel és jellemezze fényképek, sújtott területeit.  
 

 ábrák és leírások alapján a földrajzi Mondjon példákat arra, hogyan  
 

 övezetesség tipikus területeit. kezeli a társadalom az övezetek,  
 

 Elemezzen a Föld és a kontinensek övek, területek környezeti  
 

 zonalitását bemutató tematikus problémáit.  
 

 térképeket, diagramokat. Ismerjen fel öveket,  
 

 Értelmezzen és hasonlítson össze területeket/vidéket klímadiagramok  
 

 klímadiagramokat. alapján.  
 

 Ismertesse a különböző övezetek, Jellemezzen komplexen földrajzi  
 

 övek főbb környezeti problémáit övezeteket, öveket,  
 

 Mutassa meg térképen és ismerje fel területeket/vidéket tematikus  
 

 kontúrtérképen az egyes övezetek, térképek összehasonlításával.  
 

 övek, területek/vidék Elemezzen az övezetességet  
 

 elhelyezkedését. bemutató komplex szelvényeket.  
 

4.3. Az egyes    
 

övezetek egyedi    
 

jellemzŊi    
 

4.3.1. A forró Mutassa be a környezeti tényezők és Mutassa be a természetföldrajzi  
 

övezet a természetföldrajzi jellemzők adottságok és az életmód, illetve a  
 

 változását az Egyenlítő és a gazdálkodás kapcsolatát az ok-  
 

 térítőkörök között. okozati összefüggések feltárásával.  
 

 Magyarázza az övezet öveinek Magyarázza a felszínformálódás  
 

 elkülönítési szempontjait. övezeten belüli eltéréseit.  
 

  Értelmezze a száraz és a  
 

  csapadékos időszak váltakozásának  
 

  hatását az egyes természetföldrajzi  
 

  tényezőkre, illetve a társadalmi-  
 

  gazdasági sajátosságokra,  
 

  művelésmódokra.  
 

Egyenlítői öv Mutassa be a passzát szélrendszer   
 

 szerepét az egyenlítői éghajlat és a   
 

 többi természetföldrajzi jellemző   
 

 kialakulásában.   
 



  
 Mutassa be a trópusi erdőirtások és  

 felégetések következményeit.  

Átmeneti öv Hasonlítsa össze a nedves és a száraz  
 szavanna éghajlati sajátosságait,  

 ismertesse a különbségek okát.  

 Mutassa be az összefüggést a passzát  

 szélrendszer és az éghajlat átmeneti  

 jellege között.  

 Mutassa be a szavannák  

 túllegeltetésének és a növényzet  

 felégetésének hatásait.  

 Értelmezze az állandóan leszálló  

 légáramlás szerepét trópusi sivatagi  

 éghajlat kialakulásában.  

Térítői öv Ismertesse az időszakos vízfolyások,  
 a jövevényfolyók és az oázisok  

 szerepét a gazdálkodásban.  

Monszun vidék Magyarázza a trópusi monszun Mutassa be az összefüggést a forró 
 kialakulását, a nyári és a téli övezeti monszun éghajlat és a 
 monszun, valamint a domborzat monszungazdálkodás sajátosságai 
 szerepét a csapadék térbeli és időbeli között. 
 eloszlásában.  

4.3.2. Mérsékelt Értelmezze az övezet öveinek Jellemezze a mérsékelt övezet 
övezet elkülönítési szempontjait. sajátosságait egy adott hosszúsági 

 Ismertesse a mérsékelt övezeti vagy szélességi kör mentén készült 
 erdőirtások, a füves területek komplex szelvény alapján. 
 feltörésének, túllegeltetésének követ-  

 kezményeit.  

Meleg-mérsékelt  Magyarázza a meleg mérsékelt 
öv  övön belüli földrajzi különbségek 

  okait. 
Mediterrán terület Mutassa be a tipikus mediterrán  

 gazdálkodást, valamint a mediterrán  

 éghajlat szerepét a napi életritmus  

 alakításában.  

 Mutassa be a mediterrán éghajlat  

 jellegzetességeinek összefüggését az  

 uralkodó szélrendszer  

 váltakozásával.  

Monszun terület Hasonlítsa össze különböző források Indokolja a mediterrán és a 
 alapján a forró övezeti és a mérsékelt mérsékelt övezeti monszun éghajlat 
 övezeti monszun éghajlatot. elhelyezkedését, eltérő jellemzőit. 
   



Valódi mérsékelt Mutassa be az óceántól való távolság Mutassa be a természetföldrajzi  

öv és a nyugati szelek hatását a adottságok és az életmód, illetve a  

 természetföldrajzi tényezők NY–K gazdálkodás kapcsolatát az ok-  

 irányú változásaira. okozati összefüggések feltárásával.  

 Igazolja példák alapján a Igazolja éghajlati diagramok és  

 természetföldrajzi adottságok és keresztmetszeti ábrák  

 társadalmi-gazdasági sajátosságok összehasonlító elemzésével a  

 kapcsolatát. kontinentalitás Ny–K irányú  

 Ismertesse a környezeti tényezők változását Eurázsiában.  

 szerepét a növénytermesztés és az   

 állattenyésztés jellemzőinek változá-   

 sában.   

Óceáni terület Mondjon példát térkép segítségével   
 az óceánok és a tengeráramlások   

 éghajlatmódosító hatására.   

Mérsékelten Hasonlítsa össze a nedves és a Igazolja a nedves kontinentális  
szárazföldi terület száraz kontinentális éghajlat éghajlat átmeneti jellegét.  

 sajátosságait.   

Szárazföldi terület Mutassa be a száraz-kontinentális Ismertesse a füves puszta, a sztyep,  
 éghajlat kialakulásának okait. a préri és a pampa területi  

 Ismertesse a terület speciális különbségeit.  

 környezeti problémáit (a nem művelt Mondjon példákat a terület  

 területek feltörése, túlöntözés stb.) környezeti problémáinak lehetséges  

 kialakulásuk okait. megoldásaira.  

Szélsőségesen Ismertesse a tengerektől való   
szárazföldi terület távolság és a domborzat szerepét a   

 mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat   

 kialakulásában.   

 Hasonlítsa össze a forró és a   

 mérsékelt övezeti sivatagi éghajlatot.   

 Mutassa be a hő- és fagyaprózódás   

 felszínformáló szerepét a területen.   

 Ismertesse az időszakos vízfolyások,   

 a lefolyástalan területek   

 kialakulásának okait, a vízszerzési   

 lehetőségek szerepét a terület   

 gazdasági hasznosításában.   

4.3.5. Hideg- Hasonlítsa össze a tajga éghajlat Mutassa be az öv gazdasági  

mérsékelt öv kiterjedését az északi és a déli hasznosítását befolyásoló  
 félgömbön. tényezőket.  

 Bizonyítsa példákkal a gazdasági Ismertesse a vízháztartás  

 hasznosítás okozta környezeti sajátosságait az övben.  

 problémákat az övben.   

4.3.6. A hideg Ismertesse a sarkköri és a sarkvidéki Magyarázza a nappalok és az  

övezet öv elkülönítésének szempontjait. éjszakák időtartamának földrajzi  

 Ismertesse, hogyan befolyásolják a szélességtől függő változását.  

 hideg övezet természetföldrajzi Mondjon példákat az emberi  



 jellemzői a társadalom lehetőségeit. tevékenység (bányászat, vadászat)  

  kiterjesztésének várható  

  következményeire a hideg  

  övezetben.  

Sarkköri öv Mutassa be a tundra éghajlat hatását Ismertesse a talajképződés és a  
 a többi természetföldrajzi jellemzőre. felszínformálódás övre jellemző  

  vonásait.  

Sarkvidéki öv Ismertesse az állandóan fagyos Magyarázza a belföldi jégtakaró  
 éghajlat hatásait a többi kiterjedésének különbségét az  

 természetföldrajzi jellemzőre és az északi és a déli félgömbön.  

 élővilág elterjedésére.   

4.4. A függŊleges Mutassa be az összefüggést a Mutassa be a földrajzi erők  

földrajzi tengerszint feletti magasság és a magassággal változó felszínformáló  

övezetesség környezeti tényezők változása között. szerepét a hegységekben.  
 Mutassa be keresztmetszeti ábrák Készítsen függőleges  

 segítségével a forró és a mérsékelt övezetességet bemutató  

 övezet hegységeinek függőleges keresztszelvényt.  

 övezetességét, a gazdálkodási Elemezzen függőleges  

 lehetőségek változását. övezetességgel kapcsolatos  

 Mondjon példát olyan országokra, képeket, ábrákat, szövegeket.  

 ahol a mezőgazdasági termelés a Hasonlítsa össze a  

 függőleges övezetességhez igazodik. növénytermesztés vízszintes és  

  függőleges övezetességgel  

  összefüggő rendszerét.  

 5. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 
   

TÉMÁK VIZSGASZINTEK  

 Középszint Emelt szint  

5.1. A népesség    

földrajzi jellemzŊi    

Demográfiai Magyarázza a népességszám- Kapcsolja össze a korfán  

folyamatok változás időbeli és területi tapasztalható eltéréseket jellemző  

 különbségeit, annak okait és történelmi eseményekkel.  

 következményeit. Mutassa be a népesedési szakaszok  

 Mutassa be a demográfiai robbanás és a korfa alakjának összefüggését.  

 okait, következményeit. Ismertesse az elöregedő és a  

 Hasonlítsa össze a fiatalodó és az fiatalodó társadalmak  

 öregedő társadalmak jellemzőit. korösszetételéből adódó társadalmi-  

  gazdasági következményeket.  

  Mutassa be példákon a  

  népességgyarapodás környezeti  

  következményeit szemelvények  

  felhasználásával.  

A népesség Mutassa be a népesség térbeli Bizonyítsa statisztikai adatok  
területi eloszlása eloszlását befolyásoló tényezőket, alapján az urbanizálódás és a  

 nevezzen meg példákat ritkán és gazdasági fejlettség összefüggéseit.  

 sűrűn lakott területekre.   



    
 

 Jellemezze a népesedési népességvándorlások típusaira,  
 

 szakaszokat. kapcsolja össze azokat történelmi  
 

  eseményekkel, illetve a népesség  
 

 Olvassa le és értelmezze a korfa mai eloszlásával.  
 

 adatait.   
 

 Oldjon meg a demográfiai Mutassa be napjaink migrációs  
 

 folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű folyamatainak társadalmi-gazdasági  
 

 számítási feladatokat, vonjon le vonatkozásait.  
 

 következtetéseket az eredmények   
 

 alapján. Mutassa be a nagyrasszok  
 

 Mutassa be adatok alapján a kialakulásának földrajzi és  
 

 népesség kor- és foglalkozási környezeti okait.  
 

 szerkezetét, következtessen abból a Ismertesse példák alapján a  
 

 gazdaság fejlettségére. világvallások elterjedését, a vallás  
 

 Elemezze a népesség gazdasági kulturális és a társadalmi-gazdasági  
 

 aktivitás szerinti jellemzőit (keresők, folyamatokban betöltött szerepét.  
 

 eltartottak). Értelmezze a világnyelvek  
 

 Nevezze meg és mutassa meg szerepét.  
 

 térképen a Föld legnagyobb   
 

 népességkoncentrációit.   
 

 Magyarázza meg a népesség   
 

 egyenlőtlen elrendeződésének okait   
 

 és következményeit.   
 

 Nevezzen meg példákat napjaink   
 

 migrációs folyamataira, magyarázza   
 

 azok okait.   
 

 Ismertesse és mutassa meg térképen   
 

 az emberfajták földrajzi elterjedését.   
 

 Értelmezze az állam, nemzet,   
 

 nemzetállam, több nemzetiségű   
 

 állam, nemzetiség fogalmát konkrét   
 

 példák alapján.   
 

 Nevezze meg a világvallásokat és   
 

 azok vallási központjait.   
 

 Nevezze meg a világnyelveket.   
 

    
 

5.2. Csoportosítsa a településeket Igazolja példákkal a település  
 

Településtípusok, szerepkörük szerint. Említsen szerepköre, alaprajza és arculata  
 

urbanizáció példákat a különböző szerepkört közötti összefüggést.  
 

 betöltő településekre, a szerepkörök Hasonlítsa össze a falu és a város  
 

 átalakulására. fejlődésének folyamatát.  
 

 Mutassa be példák alapján a város Ismertesse a városokba áramlás  
 

 kialakulásának folyamatát. eltérő okait a Föld különböző  
 

 Magyarázza a városodás és a gazdasági fejlettségű térségeiben.  
 

 városiasodás folyamata közötti Magyarázza a dezurbanizáció és az  
 

 különbségeket. elővárosodás folyamatát.  
 

 Ismerje fel képeken, ábrákon és Hasonlítsa össze a fejlett és a  
 

 leírásokban a városok övezeteit, fejlődő világ urbanizációs  
 

 eltéréseit a különböző földrészeken. folyamatait.  
 

 Csoportosítsa a falvakat alaprajzuk Mutassa be a falvak átalakulási  
 



 és funkciójuk szerint. folyamatát, szerepük  

 Ismertesse a tanya változó szerepét átértékelődését.  

 és típusait. Mutassa be a tanyavilág  

 Mutassa be az agglomeráció, a kialakulásának okait.  

 bolygóváros és az alvóváros Hasonlítsa össze a tanyát és a  

 kialakulásának folyamatát, mutasson farmot.  

 példát ezekre a térképen. Ismerje fel ábrákon és képeken a  

 Mutassa be példákkal a nagyvárosi különböző földrajzi övezetek és  

 élettel járó környezeti és társadalmi övek településképének, építkezési  

 gondokat, nevezzen meg megoldási módjának sajátosságait, adjon  

 lehetőségeket. magyarázatot azokra.  

 Értelmezze a falusi és városi   

 népesség országonként eltérő   

 arányait és annak összefüggéseit a   

 gazdasági fejlettséggel.   

 
6. A világgazdaság jellemzŊ folyamatai 

 
6.1. A Mutassa be az állam 
nemzetgazdaságok piacgazdaságban betöltött szerepét. 
és a világgazdaság Nevezze meg és értelmezze a 
 gazdasági fejlettség 
 összehasonlítására alkalmas 
 mutatókat, vessen össze adatsorokat. 
 Jellemezze a centrum és periféria 
 térségeket. Hasonlítsa össze a 
 centrum- és a periféria országok 
 világgazdasági szerepkörét. 
 Értelmezze a periféria helyzet 
 társadalmi-gazdasági jellemzőit. 
 Mutassa meg térképen a 
 világgazdasági pólusokat és vezető 
 országaikat, valamint a Föld 
 különböző térségeinek periféria- 
 országait. 
 Mutassa be összehasonlító 
 adatsorok, diagramok alapján a 
 pólusok világgazdasági jelentőségét. 
 Mondjon példákat különböző 
 fejlettségű országokra. 

 Mutassa be példák alapján a 
 gazdasági fejlettség kapcsolatát az 
 életszínvonallal. 
 Nevezze meg a gazdaság 
 szerveződését befolyásoló természeti 
 és társadalmi telepítő tényezőket, 
 nevezzen meg példákat szerepük 
 átalakulására. 
 Mutassa be a gazdaság ágazati 

 
Mutassa be a piacgazdaság 

működését, elveit.  
Hasonlítsa össze a piacgazdaság 

és a tervgazdaság működését. 
Magyarázza a nemzetgazdaságok 
átalakuló szerepének okait és 
összefüggéseit.  
Értelmezze a különböző típusú 

statisztikai forrásokból származó 
fejlettséget tükröző adatsorokat. 
Magyarázza meg a világgazdasági 
pólusok kialakulásának okait, 
folyamatát és területi 
átrendeződését.  
Magyarázza meg a periféria-

térségek kialakulásának okait. 
Támassza alá példákkal az eltérő 
fejlettségű periféria-országok 
felzárkózásának különböző 
lehetőségeit.  
Mutassa be a centrum és periféria 

térségek sajátos 
kapcsolatrendszerét. 

 
Alkalmazza konkrét példákban az 

életszínvonal és az életminőség 
mérésére szolgáló mutatókat. 
Értelmezze a gazdasági szerkezet 
átalakulását, kapcsolatát a 
társadalmi-gazdasági fejlődéssel. 
Érzékeltesse példákkal a harmadik 
és a negyedik szektor jelentőségét 
a mai világgazdaságban és a 



 
felépítését. 

 
társadalmi életben. 

 
 

   
 

 Mutassa be országok példáin a  Magyarázza a gazdasági és a  
 

 gazdasági szerkezet átalakulását,  foglalkozási szerkezet  
 

 illetve az egyes ágazatok változó  átalakulásának összefüggéseit.  
 

 szerepét, a szolgáltatás szerepének    
 

 felértékelődését.    
 

 Mutassa be a foglalkozási szerkezet    
 

 átalakulását.    
 

     
 

6.2. Integrációs Nevezze meg az együttműködések  Értékelje az integrációk  
 

folyamatok kialakulásában szerepet játszó  kialakulásában szerepet játszó  
 

 tényezőket.  tényezőket.  
 

 Ismertesse az integrációk  Igazolja az integrálódás  
 

 fejlődésének szintjeit.  szükségességét napjaink  
 

 Nevezzen meg példákat különböző  világgazdaságában.  
 

 szintre jutott és különböző típusú  Hasonlítsa össze az egyes  
 

 integrációkra.  integrációs szintek működését.  
 

   Jellemezze a NAFTA és az  
 

   Európai Unió mint integráció  
 

   kialakulásának folyamatát, lépéseit.  
 

     
 

6.3. A globaizáció Értelmezze a globalizáció  Ismertesse globális világgazdaság  
 

 folyamatát, a világtermék fogalmát.  működésének jellemzőit, a  
 

 Mutassa be a globalizáció  világméretű szerveződést lehetővé  
 

 kialakulásában szerepet játszó  tevő technikai feltételeket.  
 

 tényezőket.  Igazolja a globalizáció nyújtotta  
 

 Ismerje fel leírásokban és hírekben a  előnyök kihasználása és a  
 

 globalizáció folyamatát, jelenségeit.  társadalmi-gazdasági fejlettség  
 

 Mutassa be a globalizáció  kapcsolatát.  
 

 mindennapi életünkben érzékelhető    
 

 hatását.    
 

 Nevezzen meg a globalizációhoz    
 

 kapcsolódó kedvező és kedvezőtlen    
 

 folyamatokat.    
 

 Ismerje a globalizáció és a  Mutassa be a transznacionális  
 

 transznacionális vállalatok  vállalatok működését, a  
 

 szerveződésének kapcsolatát.  termelésszervezés sajátosságait.  
 

 Ismertesse a transznacionális  Igazolja a TNC-k szerepét a  
 

 vállalatok működésének elvét példák  szolgáltatások és a negyedik  
 

 alapján. Nevezzen meg a  szektor (K+F) fejlődésében.  
 

 világgazdaságban meghatározó    
 

 szerepet játszó TNC-ket.    
 

6.4. A monetáris Ismertesse a működőtőke és a  Mutassa be a működőtőke  
 

világ pénztőke áramlásának jellemzőit.  mozgásának legfőbb irányait és  
 

 Nevezzen meg az országok  hatásait a gazdasági fejlődésben.  
 

 eladósodásához vezető folyamatokat.  Tárja fel az összefüggéseket az  
 

 Mutassa be a mindennapok  eladósodás és az adósságválság  
 

 pénzügyi folyamatait, a pénzügyi  kialakulásának folyamatában.  
 

 szolgáltatások (folyószámla, hitel,  Ismerje az eladósodás társadalmi  
 

 befektetés, értékpapírok, valuta)  és gazdasági következményeit.  
 



    

    
 működésének jellemzőit. Nevezzen meg az országok  

 Oldjon meg egyszerű valutaváltási eladósodásához vezető  

 számítási feladatokat. világgazdasági eseményeket,  

 Mutassa be az infláció folyamatokat.  

 kialakulásában szerepet játszó Elemezze az eladósodás  

 tényezőket. folyamatának nemzetközi  

 Értelmezze az egyéni hitelfelvétel összefüggéseit.  

 kockázatait (árfolyamváltozás, Mondjon példákat inflációt és  

 kamatváltozás, törlesztési források). költségvetési hiányt gerjesztő  

  folyamatokra.  

  Magyarázza az infláció  

  következményeit.  

 Ismertesse a nemzetközi pénzügyi Hasonlítsa össze az IMF és a  
 szervezetek szerepét és feladataikat. Világbank tevékenységét.  

 Értelmezzen a gazdasági, pénzügyi Sorolja fel a költségvetés fő  

 folyamatokhoz kapcsolódó híreket, összetevőit.  

 adatokat. Értelmezze az államháztartási  

 Mutassa be a szükséglet és a hiány kialakulásához vezető  

 termelés, a fizetőképes kereslet és a folyamatokat.  

 gazdasági egyensúly összefüggését. Hasonlítsa össze az árfolyam- és a  

 Nevezzen meg költségvetési kamatváltozás hatását egyszerű  

 tényezőket, ismerje az államháztartás számítási feladatban.  

 fogalmát. Oldjon meg a témához kapcsolódó  

  problémamegoldást igénylő  

  feladatokat.  

 
7. Magyarország –  

helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

 
Megjegyzés: A Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőinél, illetve a nagytájak eltérő természeti 

és gazdasági képénél szereplő követelmények az egyes nagytájakra is vonatkoznak. 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

 Középszint Emelt szint 
 

7.1. A Kárpát- Ismertesse a medencejelleg Kapcsolja össze a Kárpát- 
 

medence természet- következményeit az éghajlat, a medence szerkezetének, 
 

és társadalomföld- vízrajz, a vízkészlet és a környezeti domborzatának kialakulását a 
 

rajzi sajátosságai állapot vonatkozásában. földtani fejlődési folyamatokkal.  

 

Értelmezze a medencevidék 
 

 Elemezze a földrajzilag nyitott  

 

nagytájainak földrajzi  

 határ és a zárt medencehelyzet  

 jellegzetességeit és az azokból adódó  

 

következményeit. A bizonyításhoz  

 környezeti különbségeket,  

 

használjon különféle tematikus 
 

 veszélyhelyzeteket.  

 

térképeket. 
 

 Helyezze el  hazánkat a térképen, a 
 

 földgömbön, Európában és a Kárpát- Mutassa be a medencejelleg 
 

 medencében. társadalmi hasznosításának, a 
 

 Jellemezze a Kárpát-medence tájalakítás és következményeinek ok- 
 

 nemzetiségi összetételét tematikus okozati összefüggéseit, kilátásait. 
 

 térképek és adatsorok segítségével. Értékelje a központi fekvés és a 
 

 Ismertesse a magyarság tranzithelyzet előnyeit és hátrányait. 
 



 elhelyezkedését a Kárpát- Tudjon példákat mondani a  
 

 medencében és a világban. határainkon átnyúló eurorégiókra és  
 

  együttműködésekre.  
 

7.2. Magyarország Magyarázza folyamatábra vagy Mutassa be a Kárpát-medence  
 

természeti táblázat segítségével a földtörténeti földtörténeti fejlődésének  
 

adottságai idők meghatározó jelentőségű geoló- lemeztektonikai folyamatát.  
 

 giai eseményeit. Ismerje az időszakok, korok  
 

 Nevezze és mutassa meg térképen az eseményeit és hazai földtörténeti  
 

 egyes idők, időszakok főbb emlékeit.  
 

 képződményeit.   
 

 Sorolja fel hazánk legfontosabb   
 

 felszínalkotó és hasznosítható   
 

 kőzeteit. Ismertesse területi   
 

 előfordulásukat, felhasználásuk   
 

 lehetőségeit.   
 

 Mutassa be hazánk földrajzi Ismertesse az egyes éghajlati elemek  
 

 helyzetének éghajlati értékeinek hazai eloszlási  
 

 következményeit, a legfontosabb jellegzetességeit.  
 

 módosító tényezőket. Bizonyítson többtényezős földrajzi  
 

 

összefüggéseket (medence-jelleg, 
 

 

 Jellemezze hazánk éghajlatát.  
 

 

földtani felépítés, éghajlat felszíni és 
 

 

   
 

  felszín alatti vízkészlet és  
 

  jellemzőik).  
 

 Értékelje felszíni vizeink Bizonyítsa szemelvények alapján a  
 

 gazdasági jelentőségét. vízszennyezés helyi és regionális  
 

 Ismertesse a felszín alatti vizek hazai összefüggéseit, a nemzetközi  
 

 típusait, előfordulásait, hasznosítását. összefogás szükségességét a Kárpát-  
 

 Magyarázza vizeink környezeti medencében.  
 

 problémáit. Mutassa be az éghajlat, a természetes  
 

 Mondjon példákat a vízvédelem növénytakaró és a talaj  
 

 hazai lehetőségeire és megoldásaira. összefüggéseit hazánk területén.  
 

 Nevezze meg kontúrtérképen hazánk Prognosztizálja Magyarország  
 

 legjelentősebb folyóit, tavait és feladatait a fenntartható fejlődés, a  
 

 jellemezze azokat. vízgazdálkodás és a mezőgazdaság  
 

 Mutassa be a természetes kapcsolatában.  
 

 növénytakaró területi változásait, a   
 

 legjelentősebb talajtípusok   
 

 elhelyezkedését.   
 

 Értelmezzen Magyarország   
 

 természeti adottságaival kapcsolatos   
 

 tematikus térképeket.   
 

7.3. Magyarország Ismertesse hazánk 20. századi és Elemezzen a népesség nemzetiségi  
 

társadalmi jelenkori népesedési folyamatait összetételét, területi eloszlását bemu-  
 

jellemzŊi és azok társadalmi-gazdasági tató tematikus térképeket, statisztikai  
 

 következményeit. adatsorokat, korfákat.  
 

 

Bizonyítsa a népességmozgások 
 

 

 Értelmezze hazánk korfáját.  
 

 

összefüggését a gazdasági-politikai 
 

 

 Olvassa le diagramokról,  
 

 

tényezőkkel. 
 

 

 adatsorokról és elemezze a  
 

 

Értelmezze a településfajták, a 
 

 

   
 



 népességszám, a természetes településhálózat átalakulását.  
 

 szaporulat alakulását.   
 

 Nevezzen meg magas és alacsony   
 

 népsűrűségű területeket, indokolja a   
 

 különbségeket.   
 

 Ismerje a magyarországi   
 

 nemzetiségeket és azok területi   
 

 kötődését.   
 

 Mutassa be a hazai foglalkozási Elemezze a lakókörnyezetet és az  
 

 szerkezetet, átalakulását, magyarázza életmódbeli jellemzőket alakító  
 

 az okait. tényezőket (nagyvárosi, városi, falusi  
 

 Mutassa be hazánk településföldrajzi települések; természeti és épített  
 

 jellemzőit térképek, képek, környezet; gazdasági, szociális  
 

 adatsorok, ábrák alapján. eltérések).  
 

  Elemezze a falusias térségek  
 

  válsághelyzetének okait, és  
 

  felzárkózásuk lehetőségeit.  
 

  Ismertesse hazánk településföldrajzi  
 

  jellemzőinek területi különbségeit,  
 

  elemezze a településtípusok változó  
 

  súlyát.  
 

    
 

7.4. A hazai Értékelje hazánk természeti Elemezze Magyarország gazdasági  
 

gazdasági fejlŊdés erőforrásait és azok szerepét a szerkezetét, a fejlettség és az életmód  
 

jellemzŊi nemzetgazdaságban. kapcsolatát, a regionális különbséget.  
 

 Ismertesse a magyar Ismertesse az összefüggést hazánk  
 

 nemzetgazdaság jellemző vonásait, társadalmi-gazdasági fejlődése és  
 

 területi és szerkezeti átrendeződését annak történelmi háttere között.  
 

 ábrák, statisztikai adatsorok,   
 

 tematikus térképek segítségével.   
 

 Mutassa be a gazdasági   
 

 rendszerváltás következményeit.   
 

 Alkalmazza az országok Értelmezze a munkanélküliség  
 

 gazdaságának összehasonlítására kialakulásának okait, csökkentésének  
 

 szolgáló mutatókat a magyar gazda- lehetőségeit.  
 

 ság európai és a világgazdaságban Értékelje hazánk gazdasági szerepét  
 

 elfoglalt helyének bemutatására. adatok, szemelvények alapján uniós  
 

 Olvassa le tematikus térképekről a és világgazdasági kitekintéssel.  
 

 GDP regionális adatait, és Mutassa be a külföldi tőke szerepét a  
 

 magyarázza annak eltéréseit. rendszerváltozást követő gazdasági  
 

 Állapítson meg tényeket, fejlődésben.  
 

 folyamatokat, összefüggéseket Mutassa be példák alapján a piac és a  
 

 adatsorok, ábrák segítségével az tulajdonformák szerepét, változását a  
 

 egyes ágak, ágazatok helyzetéről, a gazdaság működésében.  
 

 nemzetgazdaságban elfoglalt Állapítson meg tendenciákat,  
 

 szerepéről. összefüggéseket az egyes ágazatok  
 

 Mutassa be az ipar területi és szerepéről nemzetközi statisztikai  
 

 

szerkezeti átalakulásának folyamatát. 
  

 adatok alapján, és hasonlítsa össze  
 

 

Elemezze a húzóágazatok (autóipar, 
 

 

   
 



 
gyógyszeripar, infokommunikációs 

 
ezeket a hazai jellemzőkkel. 

 
 

   
 

 ágazat) szerepét, illetve annak  Mutassa be konkrét példa alapján az  
 

 változásait. Jellemezze a tudásipar  ipari parkok szerepét a térségek  
 

 feltételeit.  gazdasági fejlődésében. Vizsgálja  
 

 Bizonyítsa éghajlati és  meg az ipari és infoparkok, a zöld és  
 

 talajadottságaink szerepét a művelési  barnamezős beruházások szerepét.  
 

 ágak megoszlásában, főbb  Elemezze a magyar energiagazdaság  
 

 terményeink előállításának területi  adottságait, lehetőségeit, nemzetközi  
 

 elhelyezkedésében.  kapcsolatait.  
 

 Nevezze meg a történelmi  Fogalmazzon meg a fenntartható  
 

 borvidékeket térkép alapján.  fejlődést támogató törekvéseket.  
 

 Mutassa be tematikus térképek  Ismertesse az élelmiszergazdaság  
 

 segítségével az infrastruktúra és a  szerepét a nemzetgazdaságban.  
 

 településhálózat kapcsolatát.  Tudjon példákat mondani  
 

 Vegye sorra a hagyományos  Magyarország és az Európai Unió  
 

 mezőgazdasági termékek,  mezőgazdasági kapcsolatára.  
 

 élelmiszerek, ételek körét. Ismerje fel    
 

 a hagyományok földrajzi alapjait.    
 

 Értékelje hazánk közlekedésföldrajzi    
 

 helyzetét.    
 

 Vizsgálja meg az átmenő forgalom    
 

 jellemzőit és infrastruktúráját.    
 

 Mutassa be és helyezze el a  Mutassa be a turizmus környezetre  
 

 térképen a fontosabb  és a szolgáltatás egyéb ágazataira  
 

 idegenforgalmi körzeteket,  gyakorolt hatásait.  
 

 tájegységeket, ismertesse azok  Vázolja fel az idegenforgalom  
 

  

szerepét a gazdaságban, vizsgálja 
 

 

 értékeit. Soroljon fel a   
 

  

eltérő jellegű körzeteit. 
 

 

 világörökség részeként számon   
 

  Prognosztizálja az idegenforgalmi  
 

 

tartott hazai értékeket. 
  

 

  fejlesztések lehetőségeit.  
 

 

Ismertesse hazánk integrációs 
  

 

    
 

 törekvéseit, ennek okait.    
 

7.5. Hazánk Ismertesse térkép segítségével a  Bizonyítsa statisztikai adatok  
 

nagytájainak eltérŊ nagytájakat és résztájaikat,  segítségével a nagytáj szerepét  
 

természeti és mutassa és nevezze meg ezeket  hazánk gazdasági életében.  
 

társadalmi- kontúrtérképen.  Helyezze el a földtörténeti  
 

gazdasági képe 
 

időegységekben a nagytájak, 
 

 

Jellemezze a nagytájak felszínét,   
 

  

résztájak kőzetanyagának, 
 

 

 éghajlatát, vízrajzát, főbb   
 

  ásványkincseinek a kialakulását.  
 

 

talajtípusait, ásványkincseit és a 
  

 

  Ismertesse a tájformálásban szerepet  
 

 

természeti adottságok hatásait a 
  

 

  játszó földrajzi erők tevékenységét.  
 

 

gazdasági életre. 
  

 

    
 

 Ismertesse a nagytájak természeti és  Hasonlítsa össze a résztájak  
 

 kulturális értékeit, idegenforgalmi  természeti és társadalmi-gazdasági  
 

 lehetőségeit és központjait.  adottságait.  
 

 Mutassa meg térképen és nevezze  Ismertesse a történelmi múlt, a  
 

 

meg kontúrtérképen a nagytájak főbb 
  

 

  hagyományok, az infrastruktúra, a  
 

 

településeit. Kapcsolja hozzájuk a 
  

 

  szaktudás szerepét a nagytájak  
 

 

jellemző természeti erőforrásokat és 
  

 

  gazdaságában.  
 

    
 



 
gazdasági tevékenységeket. 

 
Ismertesse a gazdasági 

 
 

   
 

 Mutassa be az összefüggést a  szerkezetváltás pozitív és negatív  
 

 földrajzi fekvés, az infrastruktúra,  következményeit a térségben.  
 

 a fogyasztópiac és a gazdaság  Mutassa be példák alapján a nagytáj  
 

 fejlettsége között.  jellegzetes településtípusait és azok  
 

  

összefüggését a természeti adottsá- 
 

 

 Nevezze meg a nagytájat érintő   
 

  

gokkal. 
 

 

 környezeti problémákat, és ezek   
 

    
 

 mérséklésének lehetőségeit.    
 

     
 

7.6. A Mutassa meg a térképen, nevezze  Ismertesse a nagyrégiók  
 

magyarországi meg kontúrtérképen hazánk  kialakításának elveit.  
 

régiók földrajzi nagyrégióit.  Indokolja a regionális fejlettség  
 

jellemzŊi Hasonlítsa össze az egyes régiók  különbségeit természeti, társadalmi,  
 

 jellemző erőforrásait, földrajzi  gazdasági tényezőkkel.  
 

 adottságait.  Fogalmazzon meg fejlődési,  
 

 Jellemezze az egyes régiókat hazánk  felzárkózási utakat adatok alapján.  
 

 gazdaságában betöltött szerepük,  Magyarázza ezekben a húzóágazatok  
 

 jellemző gazdasági tevékenységük  szerepét.  
 

 alapján.  Mondjon példákat a régiókon belüli  
 

 Mutassa be az egyes régiók  területi fejlettségi különbségekre,  
 

 társadalmi-gazdasági központjait,  ismerje ezek okait.  
 

 fontosabb településeit.  Mondjon példákat a nagyrégión  
 

 Mutassa be a társadalmi-gazdasági  belüli és az azok közötti  
 

 fejlődés, fejlettség regionális  együttműködésekre.  
 

 különbségeit és összefüggéseit.    
 

 Elemezzen ehhez kapcsolódó    
 

 adatokat.    
 

 Mutassa be a régió területéhez  Nevezzen meg és csoportosítsa  
 

 tartozó nemzeti parkok,  különböző szempontok alapján az  
 

 világörökségi helyszínek értékeit,  egyes régiók területéhez kapcsolódó  
 

 igazolja idegenforgalmi szerepüket.  védett természeti, kulturális értékeket.  
 

 Nevezzen meg idegenforgalmi  Hasonlítsa össze az idegenforgalom  
 

 célpontokat.  társadalmi adottságainak  
 

   (infrastruktúra, szolgáltatások)  
 

   jellemzőit.  
 

 Jellemezze a főváros település-  Ismertesse példák alapján Budapest  
 

 szerkezetét ábrák segítségével.  sokoldalú gazdasági kapcsolatát az  
 

 Mutassa be központi szerepét az  agglomeráció településeivel.  
 

 ország társadalmi-gazdasági    
 

 életében.    
 

     
 

7.7. Természeti, Ismerje fel térképen, kontúrtérképen  Mutassa be a hungarikumok  
 

kulturális és és nevezze meg hazánk nemzeti  gazdasági és idegenforgalmi  
 

történelmi értékek parkjait, a világörökséghez tartozó  jelentőségét.  
 

védelme értékeit.    
 

    
 

 Nevezzen meg magyarországi    
 

 néprajzi csoportokat, tudjon    
 

 példát mondani hagyományaikra,    
 



 értékeikre.   
 

 Nevezzen meg a hungarikumok   
 

 körébe sorolt termékeket,   
 

 kulturális értékeket.   
 

7.8. Magyarország Értékelje hazánk környezeti Elemezzen összehasonlító módon  
 

környezeti állapota állapotát tematikus térképek, különböző forrásokból származó  
 

 összehasonlító adatsorok, fotók adatokat, fogalmazzon meg  
 

 segítségével. előrejelzéseket az adatok alapján.  
 

 

Hasonlítsa össze a védettség jellegét 
 

 

 Mutassa be a medence- és a  
 

 

és különböző fokozatait helyek, 
 

 

 tranzit-jelleg szerepét a környezet  
 

 objektumok példáin.  
 

 

szennyeződésében, és az 
 

 

   
 

 összefogás szükségességét ezek   
 

 csökkentésére.   
 

 Sorolja fel a nagyvárosok környezeti   
 

 ártalmait, a megoldás lehetőségeit, a   
 

 környezet védelmében tett   
 

 intézkedéseket és azok eredményeit.   
 

 Mondjon példát hazánk Igazolja példákkal a környezeti  
 

 környezetvédelmi problémákkal fog- szempontokat figyelembe vevő  
 

 lalkozó intézményeire, azok gazdasági fejlesztés fontosságát.  
 

 tevékenységére.   
 

    
 

7.9. Az Mondjon példákat a határainkon Ismerje fel a regionális  
 

országhatárokon átnyúló eurorégiókra és szerveződések földrajzi alapjait.  
 

átívelŊ kapcsolatok együttműködésekre. Mutassa be a Kárpát-medencében  
 

 Mutassa be nemzetközi gazdasági működő eurorégiók legfőbb  
 

 kapcsolataink irányának és tevékenységeit.  
 

 tartalmának változását adatsorok   
 

 alapján.   
 

 Nevezze meg hazánk legfontosabb Ismertesse nemzetközi gazdasági  
 

 külkereskedelmi partnereit. kapcsolataink jellemzőit, az Európai  
 

 Ismertesse a külkereskedelem Unió gazdaságában betöltött szerepét.  
 

 szerepét hazánk gazdaságában.   
 

 Mutassa be ábrák, adatsorok alapján   
 

 a külkereskedelem áruösszetételét.   
 

 
8. Európa földrajza. A társadalmi-gazdasági fejlŊdés regionális különbségei Európában 

 
Megjegyzés: Az Európa általános természet- és társadalomföldrajzi képénél megfogalmazott követelmények a 

további résztémakörökre is vonatkoznak. 
 

8.1. Európa Ismertesse a nagytájak Mutassa be a kontinens 

általános felszínformáit, földtörténeti múltjuk kialakulásának folyamatát 

természet- és geológiai szerkezetük közötti geológiai és szerkezetmorfológiai 

földrajzi képe összefüggést. térképek segítségével. 
 Támassza alá példákkal a geológiai Magyarázza a lemeztektonikai 
 szerkezet és az ásványkincsek folyamatok és a kontinens 

 előfordulásának összefüggését. területének változása közötti 



 Mutassa meg a térképen és összefüggést.  

 jellemezze a kontinens nagytájait, Ismerje fel kontúrtérképen, ábrán,  

 szerkezeti egységeit, éghajlatait. képen a fontosabb szerkezet-dom-  

 Mutassa be konkrét példákon az borzati egységeket.  

 éghajlatot alakító és módosító   

 tényezők szerepét a kontinensen.   

 Mutassa be tematikus térképek   

 segítségével az éghajlat, a vízrajz, a   

 növényzet és a talajtípus közötti   

 összefüggést.   

 Ismerje fel diagramok és más ábrák,   

 képek, leírások alapján a kontinens   

 jellegzetes éghajlatait, és jellemezze   

 azokat.   

 Mutassa be konkrét példákon a   

 társadalom környezetalakító   

 tevékenységét és annak hatásait.   

 Nevezze meg a kontúrtérképen a   

 kontinens legfontosabb felszíni vizeit   

 és nagytájait.   

8.2. Európa Magyarázza a természeti adottságok Mutassa be az európai erőtér  

általános és a társadalmi- gazdasági fejlődés átalakuló világgazdasági szerepét,  

társada- népsűrűséggel való kapcsolatát. térjen ki az új válságjelenségek  

lomföldrajzi  hatásaira.  

képe Mutassa meg térképen Európa sűrűn Elemezze a transzkontinentális  

 lakott területeit, nagy agglomerációit, infrastruktúra szerkezetét,  

 és indokolja az elhelyezkedésüket. szerepét a gazdasági fejlődésben.  

 Sorolja fel és mutassa meg térképen, Vizsgálja meg az országok és  

 kontúrtérképen Európa országait, térségek változó szerepét az  

 fővárosait, a tanult országok integrációs folyamatokban.  

 legfontosabb gazdasági központjait, Mondjon példákat a  

 és ismertesse földrajzi jellemzőiket. vendégmunkások, a menekültek  

 Hasonlítsa össze Észak-, Mediterrán- és a bevándorlók befogadásából  

 , Atlanti-, Kelet- és Közép-Európa adódó problémákra.  

 természeti és társadalmi-gazdasági Támassza alá példákkal a  

 földrajzi jellemzőit, környezeti társadalmi fejlődés, a foglalkozási  

 állapotát. Nevezze meg az egyes átrétegződés és az urbanizáció  

 térségek, a tanult országok kulturális, kapcsolatát.  

 életmódbeli sajátosságait. Mutassa be a társadalmi-  

 Sorolja fel jellegzetes mezőgazdasági gazdasági fejlettség területi  

 terményeit, ásványkincseit és ipari különbségeit Európában,  

 termékeit, illetve tipikus gazdasági magyarázza azok okait és  

 ágait. Nevezzen meg a tanult következményeit.  

 országok gazdaságára jellemző Hasonlítsa össze Észak-,  

 termékeket! Mediterrán-, Atlanti-, Kelet- és  

 Mondjon példákat a tanult  országok Közép-Európa természeti  

 kulturális értékeire. erőforrásait, igazolja példákkal  



  

  ezek hatását a gazdasági élet 

  (mezőgazdaság, ipar, 

  szolgáltatások) szerveződésére. 

  Összegezze a Földközi-tenger 

  jelentőségét a mediterrán-európai 

  országok társadalmi-gazdasági 

  életében. 

  Mutassa be a tanult országok 

  szerepét, jelentőségét a 

  világgazdaságban és az Európai 

  Unióban. 

   

8.3. Az Mutassa be az európai Magyarázza az európai integráció 
Európai Unió együttműködés kialakulását, lényegét kialakulásához vezető okokat, 

 és legfontosabb területeit, hatását a ismerje fejlődésének történetét, 
 tagállamok társadalmi-gazdasági kapcsolatát egyéb tömörülésekkel. 

 életére. Helyezze el az Európai Uniót a 

 Nevezze meg az Európai Unió világgazdaság erőközpontjai 

 tagállamait, főbb intézményeit. között statisztikai adatok elemzése 

 Ismertesse hazánk és a szervezet alapján. 

 kapcsolatát. Tárja fel az integráció 

 Mutassa be példákkal alátámasztva bővítésének lehetőségeit és 

 az unión belüli területi fejlettségi problémáit. 

 különbségeket, a regionális politika Mutassa be a szervezet 

 fő vonásait. mezőgazdasági politikáját, terü- 

 Elemezzen az Európai Unióval letfejlesztési, környezetvédelmi és 

 kapcsolatos statisztikai adatokat. környezetgazdálkodási 

  törekvéseit. 

8.4. A területi   

fejlettség   

különbségei   

Európában   

8.4.1. Az   

Európai Unió   

magterületei   

Egyesült Mutassa be konkrét példákon a Ismertesse a gyarmatosítás 
Királyság szigetország földrajzi fekvésének és szerepét az ország gazdaságának 

 ásványkincseinek szerepét a fejlődésében, legyen tisztában 

 gazdaság fejlődésében. világgazdasági szerepe 

 Mutassa be az ipar területi átalakulásának okaival. 

 elhelyezkedésének fő vonásait és Ismertesse forráselemzés alapján 

 ezek okait. a gazdasági szerkezetváltás 

  sikeres és kevésbé sikeres útjait. 

  Jellemezze az ország szerepét az 

  Európai Unióban. 

   



 
Mutassa be az ipar területi 

 
Igazolja a gazdaságpolitika és a 

 
 

   
 

Franciaország elhelyezkedésének fő vonásait és  mezőgazdasági termelés sajátos  
 

 ezek okait.  vonásainak kapcsolatát.  
 

 Ismertesse a mezőgazdaság  Mutassa be a gazdaság területi  
 

 legfontosabb területi jellemzőit.  átrendeződésének sajátos  
 

 Ismertesse az ország szerepét az  vonásait.  
 

 Európai Unió    
 

 élelmiszertermelésében.    
 

 Támassza alá példákkal az    
 

 idegenforgalom gazdasági    
 

 jelentőségét.    
 

Benelux Ismertesse az egyes országok  Igazolja, hogy az együttműködés  
 

államok társadalmi-gazdasági jellemzőit, az  kialakulás az Európai Unió  
 

 együttműködés kialakulásához  előfutárának is tekinthető.  
 

 vezető okokat.  Hasonlítsa össze az egyes  
 

 Igazolja, hogy Hollandia az európai  országok társadalmi-gazdasági  
 

 közösség jelentős élelmiszerellátója.  folyamatait, magyarázza az eltérő  
 

   területi jellemzők kialakulását.  
 

Németország Mutassa be az ország területenként  Támassza alá példákkal az ipar  
 

 eltérő természeti és társadalmi-  területi és szerkezeti átalakulási  
 

 gazdasági adottságait, a gazdaság  folyamatát, a déli tartományok  
 

 különbségeit.  gyors gazdasági fejlődését.  
 

 Ismerje az egykori keleti és nyugati  Mutassa be területi különbségek  
 

 országrész eltérő gazdasági-  kialakulásának tényezőit.  
 

 társadalmi fejlődésének útját, az    
 

 ország újraegyesítését követő    
 

 eredményeket és problémákat.    
 

 Mutassa be a hagyományos    
 

 iparvidék gazdasági és környezeti    
 

 átalakulásának folyamatát a Ruhr-    
 

 vidék példáján.    
 

 Nevezze meg a gazdaság    
 

 húzóágazatait.    
 

 Igazolja példák alapján a német    
 

 nagyvállalatok szerepét hazánk és a    
 

 volt szocialista országok gazdasági    
 

 fejlődésében.    
 

8.4.2. Fejlett     
 

gazdaságú     
 

országok     
 

Európa     
 

közepén     
 

Ausztria Hasonlítsa össze a magashegység és  Mutassa be a sajátos történelmi  
 

 a medencék jellemző társadalmi-  múlt szerepét a társadalmi  
 



 
gazdasági vonásait. 

 
gazdasági fejlődésben. 

 
 

   
 

 Igazolja az Alpok idegenforgalmi  Mutassa be az ország szerepét,  
 

 jelentőségét.  súlyát az Európai Unióban.  
 

 Igazolja hazánk és Ausztria  Ismertesse a magashegységi  
 

 sokoldalú társadalmi-gazdasági  környezet szerepét a gazdasági  
 

 kapcsolatát.  életben.  
 

Svájc Jellemezze a gazdaság területi  Mutassa be a sajátos történelmi  
 

 elhelyezkedésének sajátos vonásait.  múlt hatását a társadalmi-  
 

 Mutassa be a közép-európai  gazdasági fejlődésre.  
 

 magashegységi gazdálkodás jellemző  Hasonlítsa össze a két alpesi  
 

 vonásait.  ország (Ausztria és Svájc)  
 

 Nevezzen meg az országra jellemző  természeti és társadalmi-  
 

 gazdasági tevékenységeket és  gazdasági jellemzőit.  
 

 termékeket.    
 

 Mondjon példát a semlegességből    
 

 adódó nemzetközi szerepvállalásra.    
 

8.4.3. A     
 

gazdasági     
 

felzárkózás     
 

lehetŊségei-     
 

nek példái     
 

Olaszország Mutassa be a tipikus mediterrán táj  Tudjon példákat mondani az  
 

 természetföldrajzi jellemzőit és a  északi és a déli területek közötti  
 

 hozzá kapcsolódó gazdálkodást.  fejlettségi különbség  
 

 Ismertesse a mezőgazdaság jellemző  következményeire.  
 

 termelési típusait és termékeit.  Fogalmazza meg az északi ipari  
 

 Indokolja tények bemutatásával  háromszög fejlettségének okait, és  
 

 Olaszország társadalmi-gazdasági  mutassa be gazdasági  
 

 kétarcúságát.  kapcsolatait.  
 

 Hasonlítsa össze az ország északi és  Mutassa be a mediterrán táj, a  
 

 déli területeinek természeti és  történelmi és a kulturális örökség  
 

 társadalmi adottságait, gazdasági  szerepét az ország idegenforgal-  
 

 fejlettségét.  mában.  
 

 Mutassa be az idegenforgalom    
 

 területenként eltérő adottságait.    
 

Spanyolor- Sorolja fel az országok gazdasági  Igazolja a tenger szerepét a  
 

szág, fejlődését segítő és nehezítő  gazdaság fejlődésében.  
 

Görögország tényezőket.    
 

 Mondjon példákat az ipar vezető    
 

 ágazataira, a gazdaság jellemző    
 

 termékeire.    
 

 Mondjon példát az ország kulturális    
 

 értékeire, idegenforgalmi    
 

 vonzerejére.    
 

8.4.4. Kelet- Mutassa be a XX-XXI. század  Mutassa be a gazdasági-  
 



  
 
 

 

Közép- és fordulóján bekövetkezett gazdasági- 

Délkelet- társadalmi átalakulás folyamatát és 

Európa ennek társadalmi-gazdasági 

rendszerváltó következményeit. 

országai  

Lengyelország Jellemezze az ország nagytájainak 

 eltérő gazdasági vonásait, a fejlettség 

 területi különbségeit. Ismertesse a 

 magas-és a középhegységi tájak, a 

 tengerpart és a síkságok gazdasági 

 életének jellemzőit. 

Csehország Jellemezze a középhegységek és a 

 medencék gazdasági erőforrásait. 

 Nevezze meg a cseh gazdaság 

 húzóágazatait. 

Szlovákia Mutassa be a Kárpátok és az alföldi 

 tájak eltérő szerepét a gazdaság 

 fejlődésében. 

 Nevezze meg a szlovák gazdaság 

 húzóágazatait. 

 Nevezzen meg fontosabb magyar 

 vonatkozású városokat. 

Románia Jellemezze az ország nagytájainak 

 természeti adottságait és gazdasági 

 erőforrásait. 

 Nevezze meg a gazdaság 

 húzóágazatait, 

 Nevezzen meg iparosodó és 

 mezőgazdasági tájakat. 

 Nevezzen meg magyar vonatkozású 

 kulturális központokat. 

Délszláv Ismertesse az egykori Jugoszláviát 

államok megosztó társadalmi különbségeket. 

 Sorolja fel az utódállamokat, emelje 

 ki az  Unióhoz csatlakozott 

 államokat. 

Szlovénia Jellemezze a magashegységi és a 

 tengerparti tájak előforrásait, 

 nevezzen meg jellemző gazdasági 

 tevékenységeket. 

Horvátország Jellemezze a tengerpart adottságait. 

 Mutassa be a dalmáciai 

 idegenforgalom szerepét az ország 

 
 

 

társadalmi átalakulás 
eltérő vonásait.  
Mutassa be a gazdasági-
társadalmi átalakulás területileg 
eltérő következményeit és 
fejlődési útjait.  
Hasonlítsa össze az ország 
nagytájait erőforrásaik alapján. 
Ismertesse a mezőgazdaság 
fejlődésének sajátos vonásait. 
 
 
 
 
Ismertesse a társadalmi-gazdasági 

fejlődés történelmi vonatkozásait. 
Indokolja az ország természeti 

erőforrásainak és gazdaságának 

térbeli elhelyezkedését.  
Vesse össze a cseh és a 
szlovák fejlődési út jellemzőit. 
Magyarázza a gyors gazdasági 
felzárkózás tényezőit. 
 
 
 
 
Magyarázza a gazdasági 
felzárkózás segítő és 
hátráltató tényezőket.  
Magyarázza a fejlődés területi 
különbségeit. 
 
 
 
 

 

Mondjon példát a térség 
országainak Európa és a világ 
gazdaságában betöltött 
szerepére. Hasonlítsa össze a 
térség országainak kapcsolatát az 
Európai Unióval.  
Igazolja a többi utódállamtól 
eltérő történelmi és kulturális 
jellemzőinek szerepét a 
gazdaság fejlődésében.  
Ismertesse a nemzetiségek 
területi elhelyezkedését. 



    
 

 
életében. 

  
 

   
 

Szerbia Ismertesse az ország gazdasági Ismertesse a nemzetiségek területi  
 

 erőforrásait, a gazdaság területi elhelyezkedését.  
 

 elrendeződésének jellemzőit,   
 

 Vajdaság gazdasági szerepét.   
 

 Nevezzen meg magyar vonatkozású   
 

 kulturális központokat.   
 

8.5. Kelet- Mutassa be a nagytájak természeti, Ismertesse a volt Szovjetunió  
 

Európa társadalmi-gazdasági adottságait. társadalmi-gazdasági jellemzőit.  
 

 Hasonlítsa össze az ország európai Sorolja fel a gazdálkodás  
 

Oroszország és ázsiai részének természeti természeti és társadalmi  
 

 adottságait, mutassa be azok kapcso- problémáit Oroszországban.  
 

 latát a népesség eloszlásával. Ismertesse az ország  
 

 Mutassa be a földrajzi övezetesség energiagazdaságának jellemzőit,  
 

 jellemzőit Oroszország területének az energiatermelés környezeti  
 

 példáján. következményeit.  
 

 Hasonlítsa össze tematikus térképek   
 

 segítségével Oroszország   
 

 iparvidékeinek földrajzi jellemzőit.   
 

 Mutassa be Oroszország   
 

 világgazdasági szerepét.   
 

Ukrajna Jellemezze a Donyec-medence Mutassa be a társadalmi-  
 

 gazdaságának földrajzi gazdasági fejlődést elősegítő és  
 

 összefüggéseit. hátráltató tényezőket.  
 

 Jellemezze Ukrajna   
 

 mezőgazdaságát.   
 

 Nevezzen meg magyar vonatkozású   
 

 településeket.   
 

 
9. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzŊi 

 
Megjegyzés: A kontinensek általános természet- és gazdaságföldrajzi képénél szereplő követelmények a további 

résztémakörökre is vonatkoznak. 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

 Középszint Emelt szint 
 

9.1. A kontinensek Mutassa be az egyes kontinensek Ismertesse a kontinens szerkezeti 
 

általános természet- földrajzi sajátosságait. felépítését és annak lemeztektonikai 
 

és társadalomföld- Mondjon példákat az egyes hátterét. 
 

rajzi képe kontinenseken előforduló Mutassa be a kontinensek természet- 
 

 

földrajzi adottságait éghajlati, 
 

 nagyszerkezeti egységekre.  

 

növényzeti és talajtérképek  

 Elemezze tematikus térképek  

 összehasonlító elemzésével. Ismerje  

 

alapján a geológiai szerkezet és az  

 fel diagramok alapján a földrészek  

 

ásványkincsek összefüggéseit. 
 

 jellemző éghajlatait és  

 

Jellemezze a kontinensek 
 

 térképvázlatokon az éghajlati öveket. 
 

 nagytájait, a folyókat, a tavakat. Mutassa be az egyes kontinensekre 
 

 Mondjon példákat a kontinensek jellemző példákkal a vízszintes és a 
 



    
 

    
 

 főbb erőforrásaira. függőleges földrajzi övezetesség  
 

 Ismerje fel képek, ábrák, leírások rendszerét.  
 

 és tematikus térképek alapján a Elemezzen keresztmetszetet a  
 

 földrajzi öveket, a kontinensek kontinensek természeti adottságairól.  
 

 

Mutassa be a kontinensek 
 

 

 jellemző területeit, tipikus tájait.  
 

 

világgazdasági szerepét, annak 
 

 

 Ismertesse a népességkoncentráció  
 

 
változásait. 

 
 

 kialakulását, jellemzőit, a népesség  
 

   
 

 egyenlőtlen elhelyezkedésének okát.   
 

 Magyarázza a kontinensek ország-   
 

 csoportjainak eltérő ütemű gazdasági   
 

 fejlődését.   
 

 Ismertesse a mezőgazdasági   
 

 termelés egyes kontinenseken   
 

 jellemző típusait és azok fontosabb   
 

 terményeit.   
 

 Nevezzen meg sajátos kulturális   
 

 értékeket az egyes országokban.   
 

 Mondjon példákat a földrészekről az   
 

 emberi beavatkozás   
 

 környezetkárosító hatásaira és ezek   
 

 következményeire, a károsítás   
 

 mérséklésének lehetőségeire.   
 

 Sorolja fel, mutassa meg térképen,   
 

 és nevezze meg kontúrtérképen a   
 

 kontinensek tanult nagytájait, folyóit,   
 

 tavait, jellegzetes térségeit, országait,   
 

 azok fővárosát és egyéb gazdasági   
 

 központjait.   
 

9.2. Ázsia földrajza    
 

9.2.1. Ázsia Ismertesse az ázsiai nagy sivatagok Mutassa be a kontinens vallási-  
 

általános földrajzi kialakulásának okait. kulturális sokszínűségét, ennek  
 

jellemzŊi Mutassa be példák alapján a következményeit a társadalom  
 

 monszun szerepét a gazdasági élet életében.  
 

 jellemzőinek kialakulásában. Ismertesse példák segítségével az ősi  
 

 Hasonlítsa össze a monszun vidék és kultúrák, a világvallások társadalmat,  
 

 terület vonatkozásában a kialakító gazdaságot, környezetet befolyásoló  
 

 okokat a forró és a mérsékelt szerepét.  
 

 övezetben; jellemezze az öntözéses Értelmezze miért lett Ázsia a világ új  
 

 monszungazdálkodást. fejlődési és gazdasági pólusa.  
 

 Mutassa be a népességrobbanást Elemezze az élelmezési problémák  
 

 statisztikai adatok segítségével, kialakulásának okait, ismertesse a  
 

 mondjon példákat a következmé- megoldásukra tett erőfeszítéseket.  
 

 nyeire és a megoldásukra tett Mutassa be Ázsia elmaradott,  
 

 erőfeszítésekre. szegény térségeinek példáit, elemezze  
 

 Magyarázza a és magyarázza az ottani társadalmi és  
 

 népességkoncentrációk gazdasági problémák jelenségeit.  
 

 kialakulásának okait és Elemezze az élelmezési problémák  
 

 következményeit. kialakulásának okait, ismertesse a  
 

 Ismerje fel a területi fejlettség megoldásukra tett erőfeszítéseket.  
 

 különbségeit a kontinensen.   
 



  

 Ismertesse a kontinens természeti  

 jellemzőiből adódó  

 veszélyhelyzeteket (földrengés,  

 vulkánkitörés, cunami, tájfun), a  

 védekezés lehetőségeit.  

 Nevezzen meg példákat az eltérő  

 szerepkörű országokra,  

 országcsoportokra (olajországok,  

 mezőgazdasági alapanyag-termelők,  

 összeszerelő-beszállítók, újonnan  

 iparosodott országok, új gazdasági  

 hatalmak)  

9.2.2. Ázsia   

országai   

Kína Ismertesse a népességszám Ismertesse a társadalmi-gazdasági 
 növekedésének időbeli változásait fejlődés sajátos vonásait. 
 diagramok alapján. Mutassa be a külföldi tőke szerepét 
 Hasonlítsa össze Kelet- és Nyugat- az ország gazdaságának fejlődésében. 
 Kína mezőgazdaságát. Jellemezze Hongkong sajátos 
 Magyarázza meg, hogyan lett Kína a szerepét. 
 világ meghatározó gazdasága, Mutassa be a gazdasági fejlődés és a 
 Tárja fel a tengerparti és a belső környezet-átalakítás kapcsolatát, az 
 területek fejlettségkülönbségének ebből adódó környezeti veszélyeket 
 természeti alapjait, ennek Kína példáján. 
 életmódbeli és környezeti  

 következményeit.  

Japán Mutassa be a szigethelyzet és a Mutassa be a gyarmatosítás hatását a 
 természeti erőforrások térség társadalmi-gazdasági 
 szűkösségének következményeit a fejlődésére. 
 gazdasági fejlődésben. Támassza alá tényekkel Japán 
 Ismertesse a társadalmi-gazdaság szerepét Ázsia gazdasági 
 fejlődés sajátos vonásait. fejlődésében. 
 Nevezze meg a japán ipar fő Bizonyítsa a világpiac igényeihez 
 ágazatait, termékeit. való alkalmazkodás szerepét a 
 Támassza alá tényekkel Japán gazdaság fejlődésében. 
 szerepét a térség országainak Mutassa b e a természeti 
 fejlődésében. feltételekhez és a társadalmi 
 Igazolja Japán világkereskedelemi szokásokhoz alkalmazkodó japán 
 jelentőségét. mezőgazdaság vonásait. 
  Magyarázza meg a japán termőföld-, 
  energia- és nyersanyagszegénység, 
  illetve a biotechnológián és 
  elektronikán alapuló gazdasági 
  hatalom összefüggéseit. 

India Ismertesse az ország népesedési Igazolja gyarmati múlt hatását az 
 folyamatát és ezek összefüggését az indiai társadalmi-gazdasági 
 élelmezéssel. fejlődésben. 
 Támassza alá példákkal a társadalmi, Hasonlítsa össze Kína és India 
 vallási hagyományok szerepét India demográfiai jellemzőit, a folyamatok 



 
gazdasági életben. 

 
társadalmi-gazdasági 

 
 

   
 

 Jellemezze a természeti  következményeit.  
 

 adottságokhoz igazodó indiai mező-  Mutassa be az indiai iparfejlődés  
 

 gazdaságot, nevezze meg fő  eredményeit és ellentmondásait, a  
 

 terményeit.  külföldi tőke szerepét.  
 

 Mutassa be indiai példák alapján a  Fejtse ki az indiai hagyományosan  
 

 duális gazdasági szerkezet  zárt társadalom és az informatikai  
 

 sajátosságait.  társadalom ellentmondásait.  
 

   Értelmezze az ország szolgáltatás-  
 

   kereskedelemben betöltött szerepét.  
 

Délkelet-Ázsia     
 

iparosodott és Nevezze meg a térséghez tartozó  Fogalmazza meg az egyes fejlődési  
 

iparosodó országai országokat.  hullámok (csoportok) országainak  
 

 Mutassa be példák alapján a térség  hasonló és eltérő gazdasági vonásait.  
 

 országainak sajátos társadalmi-  Értelmezze a térség világgazdasági  
 

 gazdasági fejlődését, azok természeti  jelentőségét.  
 

 és társadalmi hátterét.    
 

 Csoportosítsa az országokat a    
 

 fejlődési út sajátosságai alapján.    
 

 Nevezzen meg sajátos kulturális    
 

 értékeket.    
 

Délnyugat-Ázsia Nevezzen meg a területen élő  Bizonyítsa a térség geopolitikai  
 

 népeket.  fontosságát.  
 

 Mutassa be a terület kőolaj-  Mutassa be a vallás meghatározó  
 

 gazdagságának világgazdasági  szerepét a társadalmi-gazdasági  
 

 jelentőségét.  életben. Nevezze meg térség főbb  
 

 Ismertesse példák alapján a kőolaj  kulturális értékeit, vallási központjait.  
 

 szerepét a térség országainak  Értékelje a térség idegenforgalmi  
 

 társadalmi-gazdasági életében.  adottságait.  
 

 Mondjon példákat eltérő gazdasági  Értelmezze Törökország kultúrák és  
 

 fejlettségű országokra.  kontinensek között betöltött híd  
 

 Nevezze meg a török és az izraeli  szerepét.  
 

 gazdaság jellemző vonásait és  Ismertesse Izrael sajátos társadalmi-  
 

 termékeit.  gazdasági fejlődésé, az izraeli  
 

   gazdaság jellemző ágazatait,  
 

   termékeit.  
 

9.3. Ausztrália és Jellemezze Ausztrália és Óceánia    
 

Óceánia földrajza sajátos természeti adottságait,  Ismertesse az elszigetelt fekvés  
 

 erőforrásait. Mutassa be példák  következményeit.  
 

 alapján ezek hatását a társadalmi-  Mutassa be a természeti  
 

 gazdasági éltre.  adottságokban megnyilvánuló  
 

   összefüggéseket és az ausztrál  
 

   gazdaság legfőbb vonásait.  
 

   Értékelje Ausztrália és Óceánia  
 

   szerepét a világgazdaságban.  
 

9.4. A sarkvidék Hasonlítsa össze a két sarkvidék  Értelmezze: a sarkvidékeket mint  
 

földrajza földrajzi adottságait.  sajátos élettereket.  
 

 Mutassa be a globális  Ismertesse az Antarktikán működő  
 

 éghajlatváltozás következményeit.  kutatóállomások jelentőségét.  
 

9.5. Afrika     
 

földrajza     
 



9.5.1. Afrika    

általános földrajzi Jellemezze Afrika domborzatát, Hasonlítsa össze Afrika különböző  

jellemzŊi mutassa be kapcsolatát a földtani természeti földrajzi adottságú tájainak  
 szerkezettel. gazdasági életét.  

 Mutassa be a mezőgazdasági Mutassa be a gyarmatosítás  

 termelés övezetes elrendeződését. következményeit, a társadalmi-  

 Mutassa be a trópusi mezőgazdaság gazdasági elmaradottság okait, a  

 jellemző formáit (talajváltó, népesedési problémákat, a megoldási  

 ültetvényes, oázis- és legeltető lehetőségek ellentmondásait.  

 gazdálkodás) és az azokhoz kötődő Jellemezze a kontinens  

 életmódok különbségeit. világgazdasági szerepének alakulását.  

 Értékelje a gazdasági fejlődést Ismertesse népek és kultúrák  

 befolyásoló természeti és gazdasági találkozásából adódó problémákat  

 tényezőket. példák alapján.  

 Ismertesse a népességrobbanás   

 következményeit a kontinensen.   

 Mutassa be a fejlettség területi   

 különbségeit, okait. Elemezze a   

 gazdasági fejlődést nehezítő   

 tényezőket.   

 Mondjon példákat a gazdaságilag   

 fejlett és elmaradott területekre,   

 országokra, jellemző gazdasági   

 termékekre.   

 Ismertesse a kontinenst veszélyeztető   

 sajátos környezeti problémákat és a   

 mérséklésük lehetőségeit.   

9.5.2. Afrika Mutassa be Afrika tipikus tájainak Magyarázza az ősi kultúra és a  

regionális földrajza (sivatag, oázis, éhségövezet) globálizáció sajátos kapcsolódását  
 természeti, környezeti és társadalmi- Egyiptom példáján.  

 gazdasági sajátosságait.   

 Hasonlítsa össze Észak-Afrika és   

 trópusi Afrika földrajzi adottságait.   

 Nevezzen meg példaországokat és   

 jellemző gazdasági tevékenységeket,   

 termékeket. Mutassa be a társadalmi-   

 gazdasági felzárkózás lehetőségeinek   

 példáit.   

 Ismertesse Száhel-öv környezeti Ismertesse a Száhel-öv  
 problémáit, a kialakulásában szerepet problémájának természeti, társadalmi,  

 játszó tényezőket. egészségügyi összefüggéseit, a  

  nemzetközi segítségnyújtás szerepét a  

  problémák mérséklésében.  

  Mutassa be a Dél-afrikai Köztársaság  

  fejlődésében szerepet játszó  

  tényezőket. Igazolja, hogy az ország a  

  kontinens meghatározó gazdasági  

  központja.  

9.6. Amerika    

földrajza    



9.6.1. Amerikai    
 

általános földrajza Hasonlítsa össze Észak-, Közép- és Vesse össze a dél-amerikai és az  
 

 Dél-Amerika természeti adottságait, afrikai földrajzi övezetességet,  
 

 erőforrásait. indokolja a különbségeiket.  
 

 Igazolja példákkal az észak-déli Vizsgálja meg a földrész szerkezeti  
 

 nyitottság és a kelet-nyugati zártság felépítésének, szerkezetfejlődésének  
 

 éghajlati következményeit, gazdaságot és életmódot meghatározó  
 

 veszélyhelyzeteit Észak-Amerikában. szerepét.  
 

 Mutassa be a vízszintes és a Elemezze összehasonító módon az  
 

 függőleges földrajzi övezetesség észak-, dél- és közép-amerikai  
 

 hatását a gazdálkodásra. tájtípusokat.  
 

 Mutassa be a kontinens Ismertesse amerikai példák alapján a  
 

 

népességkoncentrációk, a városodás 
 

 

 társadalmi-kulturális alapon  
 

 

és a városiasodás, a település- 
 

 

 történő felosztásának jellemzőit, a  
 

 együttesek, az agglomerációs zónák  
 

 

népességkeveredés 
 

 

 kialakulási folyamatait, területileg  
 

 

következményeit. 
 

 

 eltérő jellemzőit.  
 

 

Jellemezze a népesség területi 
 

 

 Mutassa be amerikai példák alapján a  
 

 eloszlását, tárja fel ennek okait. népesség városba áramlásának okait  
 

 Ismertesse az urbanizáció és jellemzőit.  
 

 kontinensrészenként eltérő Vázolja fel az erőforrás-  
 

 vonásait, nevezzen meg gazdálkodástól a tudásalapú  
 

 agglomerálódó térségeket. társadalomig ívelő fejlődési utat  
 

 Hasonlítsa össze az Amerikában.  
 

 

Fejtse ki a technológiai övezet 
 

 

 ültetvényeken és a farmvidékeken  
 

 

jellemzőit. 
 

 

 folyó termelést.  
 

 

Jellemezze a technopoliszt, 
 

 

 Mondjon példákat az ipar  
 

 

ismertesse szerepét a modern 
 

 

 szerkezetének és fejlettségének  
 

 

amerikai gazdaság fejlődésében. 
 

 

 különbségeire az egyes  
 

   
 

 kontinensrészeken.   
 

 Ismertesse a kontinenst   
 

 veszélyeztető sajátos környezeti   
 

 problémákat, a mérséklés   
 

 lehetőségeit.   
 

9.6.2. Amerika    
 

országai regionális    
 

földrajza    
 

Amerikai Egyesült    
 

Államok Mutassa be az USA világgazdasági Ismertesse a népesség összetételének  
 

 vezető szerepének kialakulását, változásait, a bevándorlás szerepét az  
 

 valamint jelenkori szerepét a világ USA társadalmi-gazdasági  
 

 gazdasági és pénzügyi folyamatainak fejlődésében.  
 

 alakulásában. Mutassa be összefüggéseiben és  
 

 Értékelje fejlődésének természeti és elemezze az USA-beli nagy  
 

 társadalmi feltételeit. gazdasági körzetek fejlődésének  
 

 Jellemezze az ország gazdaságát a tendenciáit, az ezeket kiváltó okokat.  
 

 gazdaság térbeli elrendeződésének és Mondjon példákat az amerikai TNC-  
 

 szerkezetének átalakulását. k világgazdasági szerepére.  
 

 Hasonlítsa össze az egyes gazdasági   
 

 körzetek jellemzőit.   
 



  
 
 
 

 

Kanada Az ország erőforrásainak ismertében 
 mutassa be a NAFTA-ban betöltött 
 szerepét. 
 
 
 
 
 
Latin-Amerika Ismertesse Latin-Amerika gazdasági 
 fejlődését befolyásoló tényezőket. 
 Ismertesse a gazdasági fejlődés 
 sajátosságait, területi 
 jellegzetességeit. 
 Mutassa be a fejlődés területi 
 különbségeit. 
 Jellemezze a gazdasági fejlődés 
 gócpontjait. 

Mexikó Az ország erőforrásainak ismertében 
 mutassa be Mexikó NAFTA-ban 
 betöltött szerepét. 
 
 

 

Brazília Mutassa be a brazil gazdaság 
 erőforrásait, a gazdaság jellemző 
 ágazatait, területi elrendeződését. 

 
 
 
 
 
„Banánköztársa- Mondjon példát ún. 
ságok”, adóparadi- banánköztársaságra. Ismertesse 
csomok gazdaságuk sebezhetőségének okait. 
 Nevezzen meg adóparadicsomokat a 
 térségben. Fogalmazza meg 
 gazdasági jellemzőiket. 

 
 
 
 
 
Ismertesse a gazdasági fejlődés 

sajátosságait, területi 
jellegzetességeit, ismerje fel a 
közöttük meglevő összefüggéseket, 
tárja fel az USA-val kialakult 
szoros gazdasági együttműködés 
földrajzi alapjait.  
Ismerje fel a latin-amerikai 

gazdasági fejlődés összefüggéseit. 
Példák alapján mutassa be Latin-
Amerika világgazdasági szerepét. 
 
 
 
 
 
 

 
Ismertesse az USA és Mexikó 

határán kialakult gazdasági 
övezet jellemzőit.  
Mutassa be Mexikó példáján a 

fejlődő országok városiasodásának 
jellemző vonásait.  
Mutassa be a területi gazdasági 
különbségek természeti és 
társadalmi okait.  
Igazolja, hogy Brazília a 
feltörekvő országok csoportjába 
tartozik. Elemezze a fejlődést 
segítő és nehezítő tényezőket.  
Elemezze a gazdasági 
sebezhetőség következményeit.  
Mutassa be a fejlődés társadalmi-

gazdasági ellentmondásait az 

adóparadicsomok példáján. 

Értelmezze világgazdasági 

szerepüket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdŊjelei 

 
Megjegyzés: A témákhoz kapcsolódó követelmények az egyes geoszféráknál és a gazdasági tevékenységeknél is 

szerepelnek. Itt csak az ismeretek szintetizálásával kapcsolatos követelményeket soroljuk fel. 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 Középszint Emelt szint 

10.1. A globálissá Mondjon példákat a természeti Értelmezze a környezeti válság 
váló katasztrófák és az ember okozta kialakulásának okait és folyamatát. 
környezetszennyezés környezeti problémákra. Mutassa be Mutassa be a földrajzi környezetnek a 
és következményei azokban a társadalom felelősségét. társadalmi tevékenységek hatására 

 Ismertesse a megoldásokra irányuló bekövetkezett változásait. 
 nemzetközi törekvéseket, indokolja Rendszerezze különböző szempontok 
 az összefogás szükségességét. alapján a szférákat ért 
 Mutassa be példákkal az egyik környezetkárosító hatásokat és tárja 
 geoszférában történt beavatkozás fel ezek összefüggéseit. 
 hatását más geoszférákra. Mutassa be ábrasorok segítségével a 
 Ismertesse példák alapján a lokális földrajzi környezetben a társadalmi 
 szennyeződés globális tevékenységek hatására bekövetkezett 
 következményeit. változásokat. 
 Mutassa be a környezetkárosítás Alkosson véleményt konkrét példák, 
 életkörülményekre, életminőségre esetelemzések alapján a témához 
 gyakorolt hatását példák alapján. kapcsolódó szemelvények 
 Elemezzen a témához kapcsolódó elemzésekor. 
 forrásokat.  



10.2. A demográfiai Mutassa be a népességszám Mutassa be logikai kapcsolatok  
 

és urbanizációs alakulásának (növekedés, csökkenés) feltárásával, hogy a népességszám  
 

válság társadalmi-gazdasági alakulása hogyan befolyásolja a Föld  
 

 következményeit és összefüggéseit. energia-, nyersanyag-, fogyasztási  
 

 Ismertesse a népességrobbanás cikk- és élelmiszerigényét. Lássa  
 

 kialakulásának okait, ennek területi különbségeit,  
 

 következményeit és területi összefüggéseit a társadalmi-gazdasági  
 

 jellemzőit. fejlettséggel.  
 

 Értelmezze, hogy miért szükséges a Példák alapján igazolja az  
 

 demográfiai robbanás megfékezése, a urbanizációs folyamatok eltérő  
 

 háborús és a katasztrófaveszélyek területi jellemzőit és ezek  
 

 felszámolása. összefüggéseit a környezet  
 

 Mutassa be példák alapján a állapotával.  
 

 nagyvárosok terjeszkedésének Értelmezze a fejlődő világ  
 

 környezeti következményeit. urbanizációs válságának társadalmi-  
 

 Elemezzen a témához kapcsolódó gazdasági összefüggéseit és  
 

 

következményeit. 
 

 

 adatokat, ábrákat, szövegeket.  
 

 

Mutassa be az összefüggést a 
 

 

   
 

  környezet állapotának romlása és az  
 

  életminőség alakulása között.  
 

  Mutassa be az összefüggést a  
 

  városi életforma és a környezet  
 

  fokozott terhelése között. Igazolja  
 

  példákkal az életminőséget  
 

  befolyásoló előnyöket és  
 

  hátrányokat.  
 

    
 

10.3. Élelmezési Ismerje fel az élelmiszer Ismertesse az élelmezési válság  
 

válság termelésének és fogyasztásának kialakulásához vezető társadalmi-  
 

 területi ellentmondásait. Bizonyítsa gazdasági és környezeti folyamatok  
 

 példákkal a fokozódó mezőgazdasági összefüggéseit.  
 

 termelés környezeti hatásait. Magyarázza a bioszféra és a talaj  
 

 Mondjon példát a genetikailag sérülékenysége és az élelmiszerellátás  
 

 módosított termékek előállításának, összefüggéseit.  
 

 elterjedésének lehetséges Jellemezze a biogazdálkodást.  
 

 következményeire.   
 

 
Elemezzen a témához kapcsolódó 

forrásokat.   
 



10.4. A mind Mutassa be a nyersanyag- és Igazolja az energia- és nyersanyag-  
 

nagyobb méretű energiaválság kialakulásának hatékony gazdálkodás lényegét, az  
 

fogyasztás és a folyamatát. alternatív energiaforrások  
 

gazdasági növekedés Ismertesse a hulladékkezelés és a hasznosítási problémáit.  
 

következményei Mutassa be a környezeti szempontok 
 

 

hulladékgazdálkodás fontosságát,  
 

 

érvényesíthetőségét a termelésben és 
 

 

 vesse össze a különböző megoldási  
 

 

a fogyasztásban. Vesse össze a 
 

 

 lehetőségeket.  
 

 

fogyasztói társadalom és a tudatos 
 

 

 Mutassa be példák alapján a  
 

 

fogyasztói magatartás jellemzőit. 
 

 

 hulladékok újrahasznosításának  
 

   
 

 lehetőségeit.   
 

 Ismertesse példák segítségével az   
 

 egyén szerepét, felelősségét a   
 

 fenntartható gazdálkodás   
 

 kialakításában.   
 

    
 

10.5. A környezet- Ismerje fel a globális környezeti Igazolja, hogy a környezet  
 

és a problémákat hírekben, állapotának feltárása, értékelése és  
 

természetvédelem folyamatokban, jelenségekben, és egyensúlyának megóvása globális  
 

feladatai mutassa be kialakulásuk főbb okait. összefogást igényel.  
 

 Ismertesse a globális környezeti Értelmezze a legfontosabb  
 

 problémákkal foglalkozó nemzetközi környezetvédelmi  
 

 legfontosabb nemzetközi szervezetek egyezményeket.  
 

 (FAO, UNESCO, WHO, WWF) főbb Mutasson meg a világtérképen  
 

 tevékenységeit. néhány nemzetközi védelem alá eső  
 

 Soroljon fel a természeti-táji értékek területet.  
 

 és az emberiség kultúrkincseinek Értelmezze szemelvények  
 

 védelmében tett lépéseket, igazolja segítségével a fenntarthatóság  
 

 ezek fontosságát. fogalmát, a fenntartható fejlődés  
 

 Ismerje a környezet védelmében elméletét és lehetőségeit.  
 

 született főbb egyezményeket, Ismerje a témakörhöz tartozó  
 

 irányelveket, célkitűzéseket, mutassa aktualitásokat.  
 

 be a megvalósítás eredményeit és   
 

 nehézségeit.   
 

 Mutassa be az egyén társadalmi   
 

 szerepvállalásának lehetőségeit, a   
 

 tevékeny közreműködés példáit a   
 

 környezet védelmében.   
 

 Mutassa be példák alapján a helyi   
 

 szerveződések, illetve a regionális és   
 

 nemzetközi összefogás feladatát és   
 

 lehetőségeit a környezet védelme és   
 

 a fenntarthatóság elérése érdekében.   
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIKA 

 

 

 

A) KOMPETENCIÁK  

 

Általános kompetenciák  
A vizsgázótól elvárjuk, hogy az érettségi vizsgán az alábbi általános kompetenciák meglétét 

bizonyítsa 
- alkalmazói készség;  

- problémamegoldó készség;  

- algoritmikus gondolkodás;  

- önálló munkavégzés;  

- alkotó munka;  

- az informatika és a társadalom kölcsönhatásának ismerete;  

- kommunikációs készség.  

 

Tartalomorientált kompetenciák 

Információs társadalom  
Informatikai alapok  hardver 

Informatikai alapok  szoftver 

Szövegszerkesztés 

Táblázatkezelés 

Adatbázis-kezelés 

Információs hálózati szolgáltatások 

Prezentáció és grafika 

Könyvtárhasználat 

Algoritmizálás, adatmodellezés 
A programozás eszközei 

1. Információs társadalom   
A vizsgázó   
- legyen tájékozott a jelek és kódok világában;   
- tudja értelemszerűen használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, 
rendszereket;   
- ismerje az információs társadalomban való részvétel lehetőségeit;   
- legyen képes a korszerű eszközök hatékony használatával információt szerezni 
és feldolgozni;   
- ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait, személyeit;  

- ismerje az informatikai eszközhasználat veszélyeit;  
- ismerje az informatika etikai és jogi vonatkozásait!  

2. Informatikai alapok - hardver   
A vizsgázó 



  
 

 
- ismerje a jelátalakítás és kódolás lehetőségeit, módszereit és jelentőségét 
az informatikában;  
- ismerje a számítógép felépítését és perifériáit;  

- ismerje a hálózatok felépítését, alapvető eszközeit és működési elveit;  

- legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai  
kérdéseivel! 

3. Informatikai alapok - szoftver   
A vizsgázó   
- ismerje legalább egy operációs rendszer felhasználói felületét és felépítését;  

- legyen képes kiválasztani az adott feladat elvégzéséhez megfelelő eszközt;  

- tudja kezelni a fájlrendszer elemeit;  
- ismerje a hálózatok alapvető szolgáltatásait!  

4. Szövegszerkesztés   
A vizsgázó 

- tudja kezelni a választott szövegszerkesztő programot;  

- tudja használni a szövegszerkesztő program eszközeit;   
- tudjon feladatleírás alapján szöveges dokumentumokat készíteni;  

- tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi eszközeit;   
- tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat, illetve egyéb 
objektumokat beilleszteni, és tulajdonságaikat módosítani;   
- tudjon körlevelet létrehozni;  
- legyen képes nagyméretű dokumentumok kezelését megkönnyítő eljárások alkalmazására!  

5. Táblázatkezelés   
A vizsgázó 

- tudja kezelni a választott táblázatkezelő programot;  

- tudja használni a táblázatkezelő program eszközeit;   
- tudjon a táblázatba szöveget, képet, illetve egyéb objektumot beilleszteni, és 
azok tulajdonságait módosítani;   
- legyen képes adatokat táblázatokba rendezni, azokon számításokat végezni és 
áttekinthető módon formázni;   
- tudja célszerűen használni a különböző adatformátumokat;  

- tudja értelemszerűen használni a különböző típusú hivatkozásokat;  

- tudjon adatokat rendezni, közülük meghatározottakat kigyűjteni;  
- tudjon megfelelő típusú diagramot készíteni, tulajdonságait módosítani!  

6. Adatbázis-kezelés   
A vizsgázó 

- tudja kezelni a választott adatbázis-kezelő programot;  

- az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát karbantartani;  

- legyen képes különféle adatforrásokat importálni az adatbázis-kezelő programba;  

- ismerje az adattípusokat, az adatokon értelmezett műveleteket és függvényeket;  

- tudjon egyszerű adatbeviteli űrlapot készíteni;  

- tudjon adattáblák között kapcsolatokat felismerni és felépíteni;  

- tudjon adatbázisokból lekérdezéssel információt nyerni;  
- legyen képes könnyen áttekinthető képernyő-, illetve nyomtatási képet készíteni!  

7. Információs hálózati szolgáltatások   
A vizsgázó 

- értse az alapvető internetes protokollok működési elvét; 



  
 
 

 

- legyen képes felismerni a gyakoribb internetes hibajelenségek okát;  

- tudjon a világhálón információt megkeresni;  

- ismerjen online adatbázisokat, tudjon azokból célszerűen információt kinyerni;  

- ismerje a különböző típusú elektronikus kommunikációk lehetőségeit, korlátait;  

- ismerje és célszerűen alkalmazza az elektronikus levelezést;   
- tudjon dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni, és 
hozzáférhetőségüket szabályozni;   
- tudjon hiperhivatkozásokat tartalmazó dokumentumokat készíteni!  

8. Prezentáció és grafika   
A vizsgázó 

- tudja kezelni a választott rajzoló, képszerkesztő, valamint prezentációs programot;  

- tudja használni a rajzoló, képszerkesztő, valamint prezentációs program eszközeit;  

- tudjon bittérképes és vektorgrafikus ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni;  

- tudjon képekkel műveleteket végezni;  

- grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe elhelyezni;  

- képek, szövegek és egyéb objektumok felhasználásával tudjon interaktív bemutatókat  
létrehozni! 

9. Könyvtárhasználat   
A vizsgázó   
- ismerje a könyvtártípusok általános szolgáltatásait, gyűjtőkörét és tereit;  

- legyen képes a könyvtár eszközeit, forrásait önálló tanulása érdekében használni;  

- ismerje az elektronikus könyvtárak és az elektronikus könyvformátumok lehetőségeit;  

- tudjon az információforrásokkal tervezett munkát végezni;  

- legyen képes könyvtári katalógusban konkrét dokumentumról és egy témáról tájékozódni;  

- tudja komplex és alkotó módon használni a forrásokat;  
- ismerje a forrásfelhasználás etikai követelményeit, és tudja alkalmazni szabályait!  

10. Algoritmizálás, adatmodellezés   
A vizsgázó  

- tudjon pontos feladatmeghatározás alapján adatmodellt felállítani;  

- ismerjen algoritmust leíró eszközöket;  

- ismerje az elemi programozási tételeket;  

- tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni;  
- legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására!  

11. A programozás eszközei   
A vizsgázó  
- legyen képes programozási feladatot a választott programozási nyelven megoldani;  

- ismerje a programozási nyelv fejlesztői környezetét.  

 

B) VIZSGAKÖVETELMÉNYEK  
Az emelt szint a középszint követelményeit magában foglalja, de azokat magasabb szinten 

kéri számon. 

 

1. Információs társadalom 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK  

 Középszint  Emelt szint 



  
 
 

 

1.1. A kommunikáció     
 

  Ismerje a kommunikáció 
Legyen tájékozott  

  modelljét és tudjon gyakorlati  

  különböző  

  példákat bemutatni, értelmezni,  

1.1.1. A kommunikáció általános 
 

kódrendszerekben. 
 

 összehasonlítani. 
 

modellje  Ismerje fel a redundancia Ismerje a zaj hatásainak 
 

  

csökkentésére használt  

  hasznos, illetve hátrányos  

  módszereket.  

  
előfordulásait.  

   
 

  Ismerje és tudja használni a  
 

  kommunikációs rendszereket:  
 

1.1.2. Információs és  telefon, rádió, televízió, internet.  
 

kommunikációs technológiák és  Legyen képes korszerű eszközök  
 

rendszerek  hatékony használatával  
 

  információt szerezni és  
 

  feldolgozni.  
 

1.2. Információ és társadalom     
 

1.2.1. Az informatika 
 Ismerje az informatika  

 

 
fejlődéstörténetének főbb 

 
 

fejlődéstörténete   
 

 
fázisait, eseményeit, személyeit. 

 
 

   
 

  Ismerje az információs  
 

  technológiákat és azok  
 

1.2.2. A modern információs 
 társadalmi hatásait.  

 

 Ismerje a túlzott informatikai  
 

társadalom jellemzői   
 

 eszközhasználat  
 

   
 

  személyiségromboló,  
 

  egészségkárosító hatását.  
 

  Ismerje az infokommunikáció  
 

  etikai vonatkozásait, és  
 

1.2.3. Informatika és etika 
 kommunikációs szokásait.  

 

 Legyen tisztában azzal, hogy az  
 

   
 

  adat, az információ áru, jelentős  
 

  értéket képviselhet.  
 

  Ismerje az illegális számítógépes  
 

  cselekményeket és azok  
 

  következményeit.  
 

1.2.4. Jogi ismeretek  Ismerje a szerzői jog fogalmát.  
 

  Tudja csoportosítani a  
 

  szoftvereket alkalmazási terület,  
 

  illetve jogi kategóriák szerint  
 

2. Informatikai alapismeretek - hardver 
 

    
 

TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 
 

  Középszint  Emelt szint 
 

2.1. Jelátalakítás és kódolás     
 

2.1.1. Analóg és digitális jelek Ismerje az analóg és a digitális   
 



  
 
 

 

 jel fogalmát, különbözőségeit.  
 

 Tudja, hogy minden érzékelhető  
 

 jel jó közelítéssel digitalizálható.  
 

2.1.2. Az adat és az Ismerje az informatikában  
 

adatmennyiség használt mértékegységeket.  
 

  Ismerje a tizenhatos 
 

 Ismerje a kettes számrendszert, számrendszert, 
 

 és a bináris számokkal végezhető felhasználási területeit. 
 

2.1.3. Bináris számábrázolás alapműveleteket. Tudjon kettes, tízes, 
 

 Tudjon kettes és tízes tizenhatos 
 

 számrendszer között átváltani. számrendszerek között 
 

  átváltani. 
 

 
Ismerje a NEM, ÉS, VAGY 

Ismerje a Boole-algebra 
 

2.1.4. Logikai műveletek alapjait, a logikai  

logikai műveleteket.  

 
műveletek azonosságait.  

  
 

2.1.5. Bináris karakterábrázolás 
Ismerje az ASCII és a Unicode  

 

karakterkódolásokat. 
 

 

  
 

2.1.6. Bináris kép- és színkódolás Ismerje az RGB és a CMYK  
 

 színkódolást, azok különbségeit.  
 

2.1.7. Kép és hang digitalizálás 
Ismerje a képek és hangok  

 

digitalizálásának elvi folyamatát. 
 

 

  
 

 Ismerje a veszteséges és  
 

2.1.8. Tömörített adattárolás 
veszteségmentes tömörítés  

 

fogalmát, és felhasználási  
 

  
 

 területeit.  
 

2.2. A számítógép felépítése   
 

2.2.1. A Neumann-elvű 
 Legyen képes a 

 

Ismerje a Neumann-elveket. Neumann-elvek  

számítógépek  

 
értelmezésére.  

  
 

 Ismerje a központi feldolgozó 
Ismerje a központi 

 

2.2.2. A számítógép főbb részei egység, memória, buszrendszer, 
 

és jellemzői interfész, ház, tápegység, alaplap feldolgozó egység részeit, 
 

 szerepét, feladatait, jellemzőit. jellemzőit. 
 

  
 

 Ismerje a bemeneti eszközök,  
 

2.2.3. A perifériák típusai és főbb 
kimeneti eszközök,  

 

bemeneti/kimeneti eszközök,  
 

jellemzőik háttértárak szerepét, feladatait,  
 

  
 

 jellemzőit.  
 

  Ismerje a perifériák 
 

2.2.4. A számítógép részeinek 
Ismerje a számítógép perifériák 

beüzemelését, és az 
 

összekapcsolása és üzembe esetleges problémák  

csatlakoztatási lehetőségeit.  

helyezése megoldásának  

 
 

  lehetőségét. 
 

 Ismerje a hálózatok felépítését.  
 

2.2.5. Hálózatok Ismerje a hálózati eszközöket, és  
 

 azok alapvető jellemzőit:  
 



  
 
 

 

 hálózati kártya, hálózati közeg,  
 

 kapcsoló, forgalomirányító,  
 

 vezeték nélküli hozzáférési pont.  
 

 Ismerje a biztonságos  
 

 számítógépes munkavégzés  
 

2.3. Munkavédelem és feltételeit.  
 

ergonómia Ismerje a perifériák ergonomikus  
 

 elrendezését, kialakítását,  
 

 használatát.  
 

3. Informatikai alapismeretek - szoftver 
 

   
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

 Középszint Emelt szint 
 

3.1. Az operációs rendszer és   
 

fŊbb feladatai   
 

 Ismerje az operációs rendszerek  
 

 jellemzőit, fő részeit és  
 

 legfontosabb feladatait. Legyen  
 

3.1.1. Az operációs rendszerek képes egy rendszer  
 

részei és funkciói, az operációs megjelenését, néhány  
 

rendszer felhasználói felülete paraméterét igényei szerint  
 

 beállítani.  
 

 Ismerje az operációs rendszer  
 

 felhasználói felületét.  
 

 Ismerje egy operációs rendszer  
 

 mappaszerkezetét.  
 

 Legyen képes mappát, állományt  
 

 létrehozni, másolni, mozgatni, Ismerje a háttértárak 
 

3.1.2. Háttértárak kezelése 
átnevezni, törölni. használatba vételének 

 

Ismerje a mappák és állományok lépéseit: partícionálás,  

 
 

 alapvető tulajdonságait. formázás, fájlrendszerek. 
 

 Tudjon mappát és állományt  
 

 megkeresni a helyi  
 

 számítógépen.  
 

 Értse a tömörítés lényegét. Ismerje a tömörítéshez 
 

3.1.3. Tömörítés Tudjon tömöríteni és kapcsolódó beállítási 
 

 kicsomagolni. lehetőségeket. 
 

 Ismerje az adatok jogosulatlan  
 

3.1.4. Adatvédelem, hozzáféréstől való védelmét.  
 

adatbiztonság Ismerjen archiválási  
 

 lehetőségeket.  
 

 Ismerje a kártevők fajtáit, a  
 

3.1.5. Kártevők, vírusvédelem 
leggyakoribb terjedési módjait,  

 

valamint a védekezés eszközeit,  
 

  
 

 módszereit.  
 



  
 
 

 

  Tudjon a hálózatba be- és   
 

3.1.6. A hálózatok alapvető  kijelentkezni. Ismerje a helyi   
 

szolgáltatásai  hálózat szolgáltatásait és a   
 

  felhasználói jogosultságokat.   
 

  4. Szövegszerkesztés  
 

     
 

TÉMÁK  VIZSGASZINTEK  
 

  Középszint  Emelt szint 
 

4.1. A szövegszerkesztŊ     
 

használata     
 

4.1.1. Dokumentum megnyitása, Tudjon különféle formátumú   
 

mentése dokumentumokat megnyitni és   
 

menteni. 
  

 

   
 

4.1.2. Szövegbevitel, 
Tudjon szöveget bevinni,   

 

javítani, törölni és   
 

szövegjavítás   
 

szimbólumokat beszúrni. 
  

 

   
 

4.2. Szövegjavítási funkciók     
 

4.2.1. Keresés és csere 
Ismerje a szövegszerkesztő   

 

keresés és csere funkcióit. 
  

 

   
 

 Tudja kijelölni a dokumentum   
 

4.2.2. Kijelölés, másolás, 
megfelelő részét, legyen képes   

 

azt másolni, mozgatni, törölni,   
 

mozgatás, törlés   
 

másik dokumentumba   
 

   
 

 beilleszteni.   
 

 Tudja használni a nyelvi   
 

4.2.3. Nyelvi segédeszközök ellenőrzés és az elválasztás   
 

 lehetőségeit   
 

4.3. Szövegszerkesztési alapok     
 

 Ismerje a karakter, szó, sor,   
 

4.3.1. A dokumentum egységei bekezdés, hasáb, szakasz, oldal   
 

 fogalmát.   
 

 Legyen képes beállítani a   
 

4.3.2. Karakterformázás karakterek betűtípusát, méretét,   
 

 stílusát, színét.   
 

 Legyen képes beállítani a   
 

 bekezdések behúzását, térközét,   
 

 igazítását, szövegbeosztását,   
 

 szegélyét, hátterét és mintázatát.   
 

 Legyen képes egy- és többszintű   
 

4.3.3. Bekezdésformázás felsorolást, sorszámozott   
 

 felsorolást létrehozni.   
 

 Tudjon különböző beállítású   
 

 tabulátorokat használni.   
 

 Legyen képes iniciálét létrehozni,   
 

 jellemzőit módosítani.   
 



  
 
 

 

 Legyen képes többhasábos  
 

 szakaszt kialakítani, jellemzőit  
 

 módosítani.  
 

 Legyen képes kialakítani és  
 

4.3.4. Szakaszformázás beállítani élőfejet, élőlábat,  
 

 lapszámozást, margókat,  
 

 laptájolást, lapméretet,  
 

 oldalszegélyt, háttérszínt,  
 

 végjegyzetet, lábjegyzetet.  
 

 
Legyen képes stílusok 

Legyen képes új stílust 
 

4.3.5. Stílusok létrehozni, stílusok  

alkalmazására.  

 
tulajdonságait beállítani.  

    
 

4.4. Táblázatok és objektumok     
 

a szövegben     
 

 Legyen képes szöveges  
 

4.4.1. Táblázatkészítés a dokumentumokban táblázatot  
 

szövegszerkesztővel létrehozni, szerkeszteni és  
 

 tulajdonságait beállítani.  
 

4.4.2. Körlevélkészítés 
   Tudjon kördokumentumot 

 

   
készíteni.  

    
 

 Legyen képes képeket és  
 

4.4.3. Képek és alakzatok alakzatokat beilleszteni valamint  
 

beillesztése tulajdonságaikat beállítani,  
 

 hozzájuk szöveget rendelni.  
 

 Legyen képes tartalomjegyzéket  
 

4.4.4. Tartalomjegyzék készíteni stílusok  
 

 felhasználásával.  
 

  5. Táblázatkezelés  
 

    
 

TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 
 

  Középszint  Emelt szint 
 

5.1. A táblázatkezelŊ használata    
 

5.1.1. Táblázat megnyitása, 
 Tudjon különféle formátumú   

 

 táblázatokat megnyitni és   
 

mentése    
 

 
menteni. 

  
 

    
 

  Tudjon adatokat bevinni,   
 

  javítani, törölni és   
 

5.1.2. Adatok bevitele, javítása 
 szimbólumokat beszúrni.   

 

 Tudjon adatokat importálni és   
 

    
 

  exportálni megfelelő   
 

  kódtáblával.   
 

5.2. A táblázat szerkezete     
 

5.2.1. Cella, oszlop, sor, 
 Ismerje a cella, az oszlop, a sor,   

 

 a tartomány, valamint a   
 

tartomány, munkalap    
 

 
munkalap fogalmát. Tudja 

  
 

    
 



  
 
 

 

 ezeket beilleszteni, másolni,  
 

 mozgatni, illetve törölni.  
 

5.3. Adatok a táblázatokban   
 

5.3.1. Cella tartalma 
Tudja, hogy a cella tartalma  

 

szöveg, szám vagy képlet lehet. 
 

 

  
 

 Legyen képes megfelelő  
 

 számformátumot beállítani, és  
 

 egyéni számformátumot  
 

 kialakítani.  
 

5.3.2. Számformátumok Tudja alkalmazni a dátum, az  
 

 idő, a pénznem, a százalék  
 

 formátumokat, továbbá  
 

 beállítani a tizedesjegyek számát  
 

 és az ezres tagolást.  
 

5.3.3. Adatok rendezése, 
Tudjon a táblázatban adatokat  

 

egy vagy több szempont alapján 
 

 

kigyűjtése  
 

rendezni és kigyűjteni. 
 

 

  
 

 Tudjon hivatkozást használni  
 

5.3.4. A cellahivatkozások 
munkalapon belül és  

 

munkalapok között.  
 

használata  
 

Ismerje a relatív, abszolút és  
 

  
 

 vegyes cellahivatkozásokat.  
 

 Tudjon egyszerű képleteket és  
 

 függvényeket használni. 
Ismerje az adatbázis-  

5.3.5. Képletek szerkesztése, Ismerje a dátum és idő, a  

kezelő függvények  

függvények alkalmazása matematikai, a statisztikai, a  

használatát.  

 kereső, a szövegkezelő és a  

  
 

 logikai függvények használatát.  
 

5.4. Táblázatformázás   
 

 Legyen képes beállítani a  
 

 karakterek betűtípusát, méretét, Legyen képes képlettel 
 

5.4.1. Karakter- és stílusát, színét. meghatározott feltétel 
 

cellaformázások Legyen képes beállítani a cellák alapján cellákra formázást 
 

 igazítását, szegélyezését, beállítani. 
 

 háttérszínét, mintával kitöltését.  
 

 Legyen képes beállítani az  
 

 oszlopszélességet és a  
 

 sormagasságot.  
 

5.4.2. Sor-, oszlop, Legyen képes cellákat  
 

tartománybeálltások egyesíteni.  
 

 Legyen képes tartományokat  
 

 elnevezni, munkalapokat  
 

 átnevezni.  
 

 Tudjon élőfejet és élőlábat  
 

5.4.3. Oldalbeállítások készíteni, az oldal tulajdonságait  
 

 beállítani.  
 



  
 
 

 

 Legyen képes a dokumentumot   
 

 nyomtatásra előkészíteni.   
 

5.5. Diagramok és egyéb    
 

objektumok    
 

 Legyen képes diagramot   
 

 készíteni, szerkeszteni,   
 

 módosítani.   
 

5.5.1. Diagramok Tudjon az ábrázolandó   
 

 adatoknak és a belőle levonandó   
 

 következtetéseknek megfelelő   
 

 diagramtípust választani.   
 

 Tudjon a munkalapra képet,   
 

5.5.2. Objektumok 
alakzatot és szövegdobozt   

 

beilleszteni, azok tulajdonságait   
 

   
 

 beállítani.   
 

 6. Adatbázis-kezelés  
 

    
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK  
 

 Középszint  Emelt szint 
 

6.1. Az adatbázis-kezelés    
 

alapfogalmai    
 

 Ismerje az adatbázis, az   
 

6.1.1. Az adatbázis alapfogalmai 

adattábla, a rekord, a mező, az   
 

elsődleges és idegen kulcs   
 

 fogalmát.   
 

6.2. Az adatbázis szerkezete és    
 

kialakítása    
 

 Tudjon adatbázist létrehozni,   
 

 abba különféle formátumú   
 

 adattáblákat importálni.   
 

6.2.1. Az adatbázis-kezelés 
Tudjon megadott szerkezetű   

 

adattáblát létrehozni. Legyen   
 

alapműveletei   
 

képes az adattábla mezőit   
 

   
 

 helyesen definiálni, a tábla   
 

 kulcsát meghatározni, az új   
 

 táblát feltölteni.   
 

 Ismerje a szöveg, a különböző   
 

 számtípusok, a dátum és idő, a   
 

6.2.2. Adattípusok 
logikai adattípusokat, és a velük   

 

végezhető műveleteket.   
 

   
 

 Legyen képes a mezők   
 

 adattípusát megadni.   
 

 Tudjon rekordokat   
 

6.2.3. Adatok módosítása, törlése megjeleníteni, egyes mezőket,   
 

 rekordokat törölni, vagy a   
 



  
 
 

 

 bennük levő adatokat újakkal  
 

 felülírni.  
 

6.2.4. Adattáblák közötti Tudjon táblák közötti logikai  
 

kapcsolatok kapcsolatokat kialakítani.  
 

6.3. AlapvetŊ adatbázis-kezelési   
 

műveletek   
 

 Tudjon a létező adatbázisban  
 

 adott feltételeknek megfelelő  
 

 rekordokat megjeleníteni.  
 

 Tudja kiválasztani, hogy a  
 

 lekérdezésben mely mezők 
Ismerje és tudja  

 megjelenítése szükséges.  

 felhasználni az SQL  

 Tudjon választó, törlő, frissítő  

 alapvető utasításait.  

 lekérdezéseket készíteni.  

6.3.1. Lekérdezések Legyen képes egy  

Legyen képes az adatokat  

 összetett probléma  

 csoportosítva kezelni, szűrni.  

 megoldásához  

 Legyen képes egy összetett  

 allekérdezést készíteni.  

 probléma megoldásához  

  
 

 segédlekérdezést készíteni.  
 

 Legyen képes az adatokat  
 

 megadott feltételek szerint  
 

 rendezve megjeleníteni.  
 

 Legyen képes számított értéket  
 

 megjeleníteni.  
 

 Legyen képes aggregáló  
 

 függvényeket használni: MAX(), Tudjon leírás alapján 
 

6.3.2. Számítások végzése MIN(), COUNT(), SUM(), tetszőleges függvényt  

AVG().  

 alkalmazni.  

 Tudja használni a YEAR(),  

  
 

 MONTH(), DAY(), NOW(),  
 

 HOUR(), MINUTE(),  
 

 SECOND() függvényeket.  
 

6.4. KépernyŊ és nyomtatási   
 

formátumok   
 

6.4.1. Űrlapok és jelentések 
Tudjon a leírásnak megfelelő  

 

űrlapot és jelentést készíteni és  
 

használata  
 

módosítani. 
 

 

  
 

7. Információs hálózati szolgáltatások 
 

   
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

 Középszint Emelt szint 
 

7.1. Kommunikáció az   
 

interneten   
 

7.1.1. Hálózati alapismeretek 
Ismerje a szerver és a kliens Ismerje a csomagkapcsolt 

 

szerepét az internetes hálózatok működésének  

 
 



    
 

    
 

 kommunikációban. alapelveit.  
 

 Ismerje az internet fontosabb Ismerje a web és az e-mail  
 

 szolgáltatásait: web, e-mail, szolgáltatásokhoz tartozó  
 

 domain-név szolgáltatás. gyakoribb  
 

  hibajelenségeket és azok  
 

  okát.  
 

 Ismerjen egy levelezési 
Legyen képes a helyben 

 
 

 rendszert.  
 

 

telepített és a webes 
 

 

 Tudjon levelet küldeni, fogadni,  
 

 megválaszolni, továbbítani és levelezőprogram  
 

 

segítségével kezelni 
 

 

7.1.2. Elektronikus levelezési törölni. Ismerje az elektronikus  
 

elektronikus levelezését. 
 

 

rendszer használata levél részeit és a levél jellemzőit.  
 

 Tudjon a levélhez mellékletet Legyen képes a  
 

 

levelezőfiók beállítását 
 

 

 csatolni, valamint levél  
 

 elvégezni a helyben  
 

 fogadásakor a mellékletet  
 

 telepített program esetén.  
 

 
kezelni. 

 
 

   
 

 Ismerjen és tudjon alkalmazni 
Ismerjen és tudjon 

 
 

 egy állomány átviteli lehetőséget.  
 

7.1.3. Állományok átvitele Ismerje az állomány átvitel alkalmazni több állomány  
 

átviteli lehetőséget. 
 

 

 szolgáltatást. Tudjon internetről  
 

 állományokat letölteni.   
 

 Tudjon egy böngészőt használni. Ismerje az elektronikus  
 

7.1.4. Web-szolgáltatás Ismerje a böngésző programok kereskedelem működési  
 

navigációs eszközeit. 
 

 

 elvét, előnyeit, hátrányait.  
 

 
Ismerje az URL fogalmát. 

 
 

   
 

 Tudjon a weben keresni.   
 

 Tudjon egyszerű és összetett   
 

 keresési feladatokat megoldani.   
 

7.1.5. Keresőrendszerek 
Tudjon on-line adatbázisokat   

 

használni.   
 

   
 

 Legyen képes a találatokat   
 

 hitelesség és használhatóság   
 

 szempontjából értékelni.   
 

 Ismerje a kéretlen reklámlevél,   
 

 lánclevél, hoax, adathalászat,   
 

7.1.6. Az internet veszélyforrásai internetes csalások veszélyeit, és   
 

 az ellenük való védekezés   
 

 lehetőségeit.   
 

7.2. Weblap készítés    
 

  Tudjon egyszerű weblapot  
 

7.2.1. Hálózati dokumentumok Ismerje a weblapok jellemző 
készíteni a HTML és CSS  

 

segítségével.  
 

szerkezete elemeit.  
 

Ismerje a HTML és a CSS 
 

 

   
 

  alapelemeit.  
 

7.2.2. Weblap készítése weblap- A címsor, háttérszín, háttérkép,   
 

szerkesztővel különböző színű, méretű,   
 



  
 
 

 

 igazítású szöveg, listák,  
 

 táblázatok, képek, animációk,  
 

 hivatkozások elhelyezése egy  
 

 grafikus weblap-szerkesztővel.  
 

7.2.3. Formázási lehetőségek 
Tudjon egyszerű weblap  

 

szerkesztési feladatot elvégezni. 
 

 

  
 

 8. Prezentáció és grafika 
 

 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

 Középszint Emelt szint 
 

8.1. Prezentáció   
 

 Tudjon a diákra szöveget  
 

 bevinni, javítani, törölni és  
 

8.1.1. Adatok bevitele és szimbólumokat, képeket,  
 

módosítása alakzatokat, táblázatokat,  
 

 diagramokat beszúrni, tudja ezek  
 

 tulajdonságait módosítani.  
 

 Legyen képes diaképek  
 

 létrehozására, tervezésére,  
 

 áttűnések, animációk  
 

8.1.2. Prezentáció elkészítése és szerkesztésére. Legyen képes a 
 

formázása Legyen képes az elkészített diamintát módosítani.  

prezentációt elmenteni.  

  
 

 Legyen képes alakzatok  
 

 segítségével vektorgrafikus ábrát  
 

 létrehozni.  
 

8.2. Grafika   
 

 Tudjon grafikát, illetve  
 

 képállományokat megnyitni,  
 

8.2.1. Megnyitás, mentés, megadott formátumban menteni.  
 

beszúrás Legyen képes grafikus ábráit,  
 

 képeit szöveges környezetben  
 

 elhelyezni.  
 

8.2.2. Elemi alakzatok 
Tudjon elemi ábrákat rajzolni,  

 

javítani, transzformálni,  
 

megrajzolása, módosítása  
 

tulajdonságaikat módosítani. 
 

 

  
 

8.2.3. Képek feldolgozása, Tudjon képeket képfeldolgozó  
 

formázása programmal kezelni, módosítani.  
 

 

9. Könyvtárhasználat 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK  

 Középszint  Emelt szint 

9.1. Könyvtárak    

9.1.1. A könyvtár fogalma Ismerje a könyvtár és a könyvtári   



  
 
 

 
rendszer fogalmát, az egyén és a 
társadalom életében betöltött 
szerepét.  

9.1.2. Könyvtártípusok Tudja a könyvtártípusokat funkciók, 

szolgáltatások és terek mentén 

összehasonlítani, a használói 

igénynek megfelelő könyvtárat 

kiválasztani (hagyományos és 

elektronikus könyvtárak). 
 

Ismerje és tudja használni a  

9.1.3. A könyvtári szolgáltatások 
gyakoribb könyvtári

 
szolgáltatásokat (helyben és 
távolról elérhetőket). 

9.2. Információ-keresés  

9.2.1. Tájékozódás a könyvtárban Tudjon könyvtári katalógusban és 
 elektronikus könyvtárban konkrét 
 művet, egy szerző műveit és egy 
 téma forrásait megtalálni. Tudjon 
 összetett keresést megfogalmazni. 

9.2.2. Információ-keresési Tudja információkereső 
stratégiák munkájának lépéseit megtervezni: 

 keresés, feldolgozás, felhasználás. 
9.3. Forráshasználat  

9.3.1. Dokumentum-használat Tudja használni a gyakoribb 
 nyomtatott és nem nyomtatott 
 dokumentumtípusokat. Ismerjen 
 különböző elektronikus 
 könyvformátumokat. 

9.3.2. Kézikönyv-használat Tudja a tájékoztató eszközöket és 
 kézikönyveket keresési célok 
 mentén kiválasztani és használni 
 (tartalomjegyzék, mutatók, utalók, 
 keresőfelület). 

9.3.3. Forráskiválasztás Ismerje a forráskiválasztás 
 szempontjait, az információs 
 értéket befolyásoló jellemzőket: 
 dokumentumtípus, forrástípus, 
 megjelenési idő, kiadó, 
 terjedelem, közlési cél. 

9.3.4. Forrásjelölés Ismerje a forrásjelölés szabályait, 
 funkcióját, etikai vonatkozásait. 
 Tudjon bibliográfiai hivatkozást 
 készíteni könyvről, 
 folyóiratcikkről. 
 Ismerje az interneten elérhető 
 források hivatkozásának 
 alapelveit. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KÉMIA 

 

  
A) KOMPETENCIÁK   

Elvárt kompetenciák: 
 

 induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre) 

 deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből az egyedi esetre) 

 analógiás gondolkodás (egy már ismert helyzet vagy jelenség és az adott új, ismeretlen helyzet közötti hasonlóság felismerése) 

 sorképzés (relációk kezelése) 

 osztályozás (jellemzők alapján hierarchikus csoportokba sorolás) 

 kombinatív képesség (megadott elemekből, adott feltételek mellett kombinációk létrehozása és vizsgálata) 

 korrelatív gondolkodás (valószínűségi összefüggések vizsgálata, kockázatbecslés, rizikófaktorok ismerete) 

 arányossági gondolkodás (két mennyiség együttes változásának vizsgálata) 

 az adatok felhasználása bizonyítéknak, érvnek 

 kritikai gondolkodás (bizonyítékok, érvek, ellenérvek alapján értékelés és a döntések megalapozása, magyarázatok megalkotása) 


 változók vizsgálata (függő és független változók felismerése, elkülönítése, a változók közötti kapcsolatok szisztematikus vizsgálata, 
kontrollja) 

 integrált gondolkodás (az egyik szaktudomány tartalmi elemeinek átvitele és alkalmazása egy másik szaktudomány területén) 

 modellekben való gondolkodás, modellek értelmezése, az analógiák azonosítása 

 problémafelismerési és problémamegoldó képesség (a célhoz vezető nem ismert megoldási út megtalálása valós, életszerű helyzetekben) 

 konvergens gondolkodás 

 divergens gondolkodás 

 a követelményekben szereplő fogalmak definiálásának képessége, a szaknyelv használata 

 lényegkiemelés (a vizsgálat szempontjából fontos jellemzők felismerése, megfigyelése, rögzítése) 

 struktúrák és funkciók összekapcsolása (következtetés mintázatból annak szerepére) 

 etikai érzékenység (döntések lehetséges következményeinek mérlegelése) 



  
 
 

 
A vizsgázók legyenek képesek a természettudományi megismeréssel kapcsolatos ismereteket összetett élethelyzetekben alkalmazni. Ezzel 
kapcsolatos elvárások: 
 

 alapvető matematikai ismeretek alkalmazása 

 egyszerű kémiai számítási feladatok megoldása 

 megfigyelések, összehasonlítások 


 egyszerű kísérletek, mérések tervezése, végrehajtása és eredményeik értelmezése (a kísérlet jellemzőinek ismerete, független és 
függő változók azonosítása, kísérleti paraméterek változtatása, kontrollok szerepe) 

 adatok, ábrák kiegészítése, adatsorok, ábrák (köztük diagramok, grafikonok) elemzése, felhasználása 

 mérések tulajdonságainak ismerete (empirikus, kísérleti, hitelesíthető, reprodukálható) 

 hipotézisek, elméletek, modellek, törvények megfogalmazása, vizsgálata; téves információk azonosítása 


 a természettudományos érvelés alapelvei (feltevés megfogalmazása, információk forrásainak jelölése, megbízhatóságuk értékelése, 
érvek és ellenérvek felsorakoztatása, bizonyítékok elemzése, következtetés levonása) 


 az ismeretek összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a mindennapi életet befolyásoló kémiai 

természetű jelenségek értelmezése 


 az aktuálisan felmerülő, kémiai ismereteket is igénylő problémák (környezetvédelem, energiagazdálkodás, szenvedélybetegségek, 
táplálkozás, vegyipari technológiák stb.) lényegének megértése, egyszerűbb logikai összefüggések értelmezése 

 az SI mértékrendszer és a kémiai jelölésrendszer szakszerű használata 

 szakszerű írásbeli és szóbeli szövegalkotás, szövegértelmezés 

 
Az emelt szintű kémia érettségin ezen túlmenően az alábbi kompetenciák megléte szükséges: 

 

 az ismeretanyag belső összefüggései és az egyes témakörök közötti kapcsolatok felismerése 

 a kémia tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása 


 több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett kémiai számítási és elméleti feladatok, 
problémák megoldása 



  
 
 

 

B) VIZSGAKÖVETELMÉNYEK  

 
1. Általános kémia  
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1.1 Atomszerkezet    
 

Atom Fogalmi szint az atom alkotórészei (atommag, elektronfelhő),  
 

  a legfontosabb elemi részecskék (elektron, proton, nukleonok 
 

  neutron) jelölésük, relatív töltésük, relatív tömegük;  
 

  rendszám, tömegszám.  
 

 Értse az atom semlegességét.  
 

 Tudja az elemi részecskék száma, a rendszám és a tömegszám  
 

 alkalmazni közti kapcsolatot.  
 

Elem Fogalmi szint az elem fogalma, jelölése (vegyjel), izotóp fogalma, Berzelius, Curie házaspár 
 

  radioaktív izotópok (Hevesy György), alkalmazásuk (pl. a  
 

  gyógyászatban, a műszaki életben, a kormeghatá-  
 

  rozásban), relatív atomtömeg.  
 

 Értse  a tömegszám és a relatív atomtömeg közti kapcsolatot. 
 

Elektronszerkezet Fogalmi szint elektronhéj; maximális elektronszám, energiaminimum atompálya, s-, p-, d- és f-atompálya, a Pauli-elv és a 
 

  elve, alapállapotú és gerjesztett atom, telített és telítetlen Hund-szabály kvalitatív ismerete, alhéj, párosítatlan (pár 
 

  héj, vegyértékelektron, atomtörzs, nemesgázszerkezet. nélküli) elektron, elektronpár; 
 

 Értse,  az atompályák elektronjainak maximális számát, az 
 

 értelmezze  alapállapotú atom elektronszerkezetének kiépülését az 
 

   alhéjak energetikai sorrendje alapján. 
 

 Tudja  felírni az alapállapotú atom teljes elektronszerkezetét az 
 

   első négy periódus elemeinél, 
 

   megállapítani a telített héjak és alhéjak számát. 
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A periódusos Fogalmi szint az elemek csoportosítása (Mengyelejev), periódus és mezők (s-, p-, d-, f-mező). 
 

rendszer  csoport, főcsoport és mellékcsoport.  
 

    
 

 Értse az egy főcsoportba tartozó elemek hasonlóságának  
 

  elektronszerkezeti okát.  
 

 Tudja megállapítani a vegyértékelektronok számát a periódusos alkalmazni a vegyértékelektron-szerkezet és a periódusos 
 

  rendszer főcsoportjaiban. rendszerben elfoglalt hely kapcsolatát a periódusos 
 

   rendszerben, megállapítani a párosítatlan elektronok 
 

   számát. 
 

Az atomok mérete Fogalmi szint az atommag és az atom méretviszonyai.  
 

 Értse az atomméret változásait a periódusos rendszer főcso- az atomméret változásait a periódusos rendszer perió- 
 

  portjaiban. dusaiban. 
 

 Tudja össze- a periódusos rendszer azonos főcsoportjában lévő elemek a periódusos rendszer azonos periódusában lévő elemek 
 

 hasonlítani atomsugarát. atomsugarát. 
 

Az ionok Fogalmi szint kation fogalma, anion fogalma. ionsugár, ionizációs energia fogalma, jele, mértékegysége; 
 

   elektronaffinitás, jele, mértékegysége. 
 

 Értse, a kationok képződését atomokból, az anionok képződését az atomok és a belőlük képződő anionok, illetve kationok 
 

 értelmezze atomokból, elnevezésüket (-id végződésűek). mérete közti kapcsolatot; az ionizációs energia változását 
 

   a periódusos rendszerben. 
 

 Tudja jelölni az elemek kationjait, és felírni az atomjaikból való összehasonlítani az egy főcsoportba, illetve egy perió- 
 

  képződésük egyenletét, dusba tartozó elemeket első ionizációs energiájuk szerint, 
 

  jelölni az elemek anionjait, és felírni az atomjaikból való összehasonlítani az adott nemesgáz szerkezetével egyező 
 

  képződésük egyenletét. elektronszerkezetű ionok méretét. 
 

Elektronegativitás Fogalmi szint elektronegativitás fogalma (Pauling).  
 

(EN) Értse az elektronegativitás változását a periódusos rendszerben.  
 

 Tudja összehasonlítani az egy főcsoportba, illetve egy perió-  
 

  dusba tartozó elemek elektronegativitását,  
 

  alkalmazni az elektronegativitás-értékeket a kötéstípusok  
 

  megállapításához.  
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1.2 Kémiai    
 

kötések    
 

Elsőrendű kémiai Fogalmi szint ionkötés, kovalens kötés, fémes kötés.  
 

kötések Értelmezze az ion- és a kovalens kötés kialakulását egy általa vá-  
 

  lasztott példán bemutatva.  
 

 Értse mindhárom elsőrendű kötés kialakulásának magyarázatát.  
 

 Tudja a tanult ionokból megszerkeszteni ionvegyületek  
 

  tapasztalati képletét.  
 

Másodrendű kémiai Fogalmi szint diszperziós kölcsönhatás, dipólus-dipólus kölcsönhatás,  
 

kötések  hidrogénkötés.  
 

 Értse a diszperziós kölcsönhatás és a dipólus-dipólus kölcsön-  
 

  hatás kialakulását, a hidrogénkötés kialakulásának  
 

  feltételeit.  
 

 Értelmezze a másodrendű kötések erőssége közti különbségeket.  
 

1.3 Molekulák,    
 

összetett ionok    
 

Molekula Fogalmi szint molekula fogalma, jelölése; kötő és nemkötő elektronpár.  
 

    
 

A kovalens kötés Fogalmi szint egyszeres és többszörös kötés, kovalens vegyérték, kötési - és a -kötés, kötéstávolság fogalma 
 

  energia fogalma, mértékegysége, kötéspolaritás fogalma,  
 

  datív kötés fogalma, delokalizált kötés.  
 

 Értse, az egyszeres és a többszörös kötés jellemzőit, az aromás a - és a -kötés szimmetriáját, a -kötés kialakulásának 
 

 értelmezze vegyületek és a grafit delokalizált elektronrendszerét. feltételeit, a kötéshossz összefüggéseit, 
 

   az összetett ionok delokalizált elektronrendszerét. 
 

 Tudja ábrázolni a kötő és nemkötő elektronpárokat a mole-  
 

  kulákban,  
 

  megállapítani adott atom vegyértékét a molekulákban,  
 

  megállapítani a kötéspolaritást az elektronegativitás-  
 

  értékek alapján.  
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A molekulák Fogalmi szint elektronpár-taszítási elmélet, központi atom, ligandum, a kötésszög 
 

térszerkezete  molekula polaritása.  
 

 Értelmezze egyszerű molekulák téralkatát (pl. H2O, NH3, CO2, SO2, a molekula alakját meghatározó tényezőket: 
 

  SO3, CH4, CCl4, CH2O stb.), – a ligandumok száma, 
 

  a molekula polaritását befolyásoló tényezőket (téralkat és – a központi atomhoz tartozó nemkötő elektronpárok 
 

  kötéspolaritás). száma. 
 

 Tudja megállapítani a tanult, egyszerű molekulák polaritását. megállapítani a molekulák téralkatát, kötésszögeit, adott 
 

   képletű molekula polaritását. 
 

Összetett ionok Fogalmi szint összetett ion fogalma. komplex ion fogalma. 
 

 Értse összetett ionok képződésének lehetőségeit: komplex ion képződését a réz(II)ion akva- és ammin- 
 

  a) az NH4
+ és a H3O+ szerkezetét, téralkatát, komplexének példáján. 

 

  b) az oxosavakból levezethető összetett ionok (karbonát,  
 

  hidrogén-karbonát, nitrát, foszfát, szulfát)  
 

  származtatását és összegképletét.  
 

 Tudja  megállapítani az összetett ionok szerkezetét (értelmezés 
 

   delokalizált elektronokkal), téralkatukat, 
 

   alkalmazni a komplex ionok, a központi ion és a ligan- 
 

   dumok töltése közti összefüggést megadott példák 
 

   esetében. 
 

1.4 Anyagi    
 

halmazok    
 

Anyagi halmaz Fogalmi szint anyagi halmaz fogalma, elem, vegyület, keverék,  
 

  komponens, fázis.  
 

 Tudja besorolni az anyagi rendszereket, csoportosítani a besorolni az anyagi rendszereket, csoportosítani a fázisok 
 

  komponensek száma, illetve a komponensek anyagi száma, illetve homogenitás szerint. 
 

  minősége (elem, vegyület) szerint.  
 

Állapotjelzők Fogalmi szint jelük, SI mértékegységük.  
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Halmazállapotok, Fogalmi szint gázhalmazállapot, Avogadro törvénye, folyadék hal- a folyadékok további általános jellemzői (felületi fe-  
 

halmazállapot-  mazállapot, szilárd halmazállapot, halmazállapot- szültség, viszkozitás).  
 

változások  változások.   
 

 Értse, a gázhalmazállapot általános jellemzőit ideális gázokra   
 

 értelmezze (kölcsönhatás, diffúzió, összenyomhatóság),   
 

  az Avogadro-törvényt, a folyadékok általános jellemzőit   
 

  (kölcsönhatás, diffúzió, alak és összenyomhatatlanság), az   
 

  amorf és a kristályos állapot jellemzőit, az olvadáspont és   
 

  a rácstípus közti kapcsolatot,   
 

  a másodrendű erők és a molekulatömeg szerepét a   
 

  molekularácsos anyagok forráspontjának alakításában.   
 

 Tudja adatok elemzésével értelmezni a forráspont és a egyszerű kísérletek értelmezését (a felületi feszültséggel, a  
 

  molekulák közötti kötőerők kapcsolatát. viszkozitással és a diffúzióval kapcsolatban);  
 

   forráspontviszonyok becslésével értelmezni a forráspont  
 

   és a molekulák közötti kötőerők kapcsolatát.  
 

1.4.1 Egykompo-     
 

nensű anyagi     
 

rendszerek     
 

1.4.1.1 Kristály- Fogalmi szint amorf és kristályos állapot. elemi cella, koordinációs szám, rácsenergia  
 

rácsok Tudja besorolni az elemeket és vegyületeket a megfelelő rács-   
 

  típusba.   
 

– Ionrácsos Fogalmi szint a rácspontokon lévő részecskék, rácsösszetartó erő.   
 

kristályok Értse, az ionrácsos anyagok fizikai jellemzőit.   
 

 értelmezze    
 

– Atomrácsos Fogalmi szint a rácspontokon lévő részecskék, rácsösszetartó erő.   
 

kristályok Értse, a gyémánt rácsának szerkezetét, az atomrácsos anyagok a SiO2 rácsának szerkezetét.  
 

 értelmezze jellemzőit.   
 

– Fémrácsos Fogalmi szint a rácspontokon lévő részecskék, rácsösszetartó erő.   
 

kristályok 
     

Értse, a fémrácsos anyagok jellemzőit.   
 

   
 

 értelmezze    
 

 Tudja  a fémek fizikai tulajdonságait a megadott fizikai adatok  
 

 értelmezni  alapján.  
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 – Molekularácsos Fogalmi szint a rácspontokon lévő részecskék, rácsösszetartó erő.  
 

 kristályok    
 

  Értse, a molekularácsos anyagok jellemzőit.  
 

  értelmezze   
 

  Tudja  a másodlagos kötőerők típusa, az olvadás- és forráspontok 
 

  értelmezni  közti kapcsolatot adatok összehasonlítása alapján. 
 

     
 

 1.4.1.2 Átmenet a Értelmezze a grafit szerkezetét és fizikai tulajdonságait. a kovalens és az ionkötés közti átmenetet megadott 
 

 kötés- és rácstípu-   példavegyületek tulajdonságai alapján 
 

 sok között    
 

 1.4.2 Többkompo-    
 

 nensű rendszerek    
 

 1.4.2.1 Csoporto- Fogalmi szint homogén, heterogén és kolloid rendszer.  
 

 sítás    
 

  Értse a többkomponensű rendszerek jellemzőit (a diszpergált  
 

   részecske mérete).  
 

 1.4.2.2 Diszperz Fogalmi szint a diszperz rendszerek fajtái a komponensek halmaz-  
 

 rendszerek  állapota szerint (köd, füst, hab, emulzió, szuszpenzió).  
 

     
 

  Tudjon egyszerű kísérleteket.  
 

  értelmezni   
 

     
 

  Tudja besorolni a kísérletek során képződő diszperz  
 

   rendszereket a megfelelő típusba.  
 

     
 

 1.4.2.3 Kolloid Fogalmi szint a vizes alapú kolloidok fajtái (asszociációs és makro-  
 

 rendszerek  molekulás kolloid), Zsigmondy Richárd, a vizes alapú  
 

   kolloidok csoportosítása a részecskék között fellépő  
 

   kölcsönhatás alapján: szolok és gélek, adszorpció és  
 

   deszorpció, fajlagos felület, ozmózis  
 

  Értse, az ozmózis jelenségét a vizes alapú kolloidok szerkezetét a szappanoldat és a 
 

  értelmezze  fehérjeoldat szerkezete alapján; a szol és a gél állapot 
 

    jellemzőit. 
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 Tudjon példákat mondani kolloid rendszerekre a hétköznapi  
 

  életből.  
 

 Tudja  a szolgél átalakulást a hétköznapi életből vett példák 
 

 értelmezni  alapján. 
 

1.4.2.4 Homogén Fogalmi szint elegy, oldat.  
 

rendszerek    
 

 Értse  a gázelegyek és a folyadékelegyek tulajdonságai közti 
 

   eltéréseket (térfogati kontrakció). 
 

– Oldatok Fogalmi szint oldószer és oldott anyag, oldhatóság fogalma, telített oldat túltelített oldat, oldáshő fogalma. 
 

  fogalma, az oldhatóság hőmérsékletfüggése,  
 

  gázok oldhatóságának hőmérsékletfüggése, anyagok  
 

  exoterm és endoterm oldódása.  
 

 Értelmezze az oldhatóság kapcsolatát az anyagi minőséggel, a molekuláris anyagok oldódását; az oldhatóság hőmér- 
 

  ionkristályok oldódásának mechanizmusát, sékletfüggésének felhasználását az anyagok át- 
 

  az exoterm és az endoterm oldódás tapasztalatait. kristályosítással történő tisztítására; az oldáshő kap- 
 

   csolatát a rácsenergiával és a hidratációs energiával. 
 

 Tudja a „hasonló hasonlót old” elvet,  
 

 alkalmazni egyenlettel leírni az ionvegyületek oldódását.  
 

 Tudjon elemezni az oldhatósági grafikonokat, oldhatósági grafikonokat készíteni. 
 

  használni oldhatósági táblázatokat.  
 

 Tudja  megállapítani az oldáshő exoterm, illetve endoterm 
 

   jellegét a rácsenergia és a hidratációs energia ismeretében. 
 

Egyéb Tudja az anyagszerkezetről tanultakat a mindennapi jelenségek,  
 

 alkalmazni információk értelmezésében.  
 

1.5 Kémiai    
 

átalakulások    
 

Kémiai reakció Fogalmi szint kémiai reakció fogalma, aktiválási energia.  
 

 Értse a kémiai reakciók létrejöttének feltételeit (ütközés,  
 

  hatásos ütközés).  
 

 Tudja jelölni az aktiválási energiát az energiadiagramon.  
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Képlet Fogalmi szint összegképlet fogalma és fajtái (tapasztalati és mole-  
 

  kulaképlet), szerkezeti képlet fogalma és fajtái (elekt-  
 

  ronképlet, konstitúciós képlet stb.).  
 

 Tudja megadni a tanult vegyületek tapasztalati képletét, illetve  
 

  molekulaképletét.  
 

Kémiai egyenlet Fogalmi szint sztöchiometriai egyenlet, tömegmegmaradás törvénye,  
 

  ionegyenlet, töltésmegmaradás elve.  
 

 Értse, a kémiai egyenlet minőségi és mennyiségi jelentéseit,  
 

 értelmezze az egyszerű sztöchiometriai egyenletek írásának alap-  
 

  elveit, az egyszerű ionegyenletek írásának alapelveit.  
 

 Tudja az egyszerű sztöchiometriai egyenletek rendezését. felírni a vizes oldatban lezajló reakciók ionegyenleteit. 
 

1.5.1 Termokémia    
 

1.5.1.1 A folyama- Fogalmi szint endoterm és exoterm folyamat, energiadiagram.  
 

tok energiavi- Értse a halmazállapot-változást, az oldódást és a kémiai reak-  
 

szonyai  ciókat kísérő energiaváltozások exoterm vagy endoterm  
 

  jellegét.  
 

 Tudja ábrázolni energiadiagramon a folyamatok  
 

  energiaviszonyait.  
 

1.5.1.2 Reakcióhő Fogalmi szint reakcióhő fogalma, jelölése (rH), mértékegysége, előjele;  
 

  képződéshő fogalma, jelölése, mértékegysége; Hess tétele.  
 

 Értse a reakcióhő kiszámításának módját a képződéshő-adatok a Hess-tétel érvényességének magyarázatát (energiameg- 
 

  alapján. maradás) és alkalmazásának lehetőségeit. 
 

 Tudja ábrázolni a reakcióhőt energiadiagramon. felírni adott képződéshőhöz tartozó reakció egyenletét, 
 

   meghatározni a reakcióhő (képződéshő) értékét 
 

   energiadiagramon, illetve más energiaértékek alapján. 
 

    
 

1.5.2 Reakciókine-    
 

tika    
 

1.5.2.1 Reakció- Fogalmi szint a reakciók csoportosítása sebességük szerint.  
 

sebesség  a koncentráció változtatásának hatása a reakciósebességre  
 

  (homogén reakció esetében),  
 

  a hőmérséklet-változtatás hatása a reakciósebességre.  
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 Értelmezze  a reakciósebesség koncentráció-függését megadott  
 

   sebességi egyenlet alapján,  
 

   a hőmérséklet reakciósebességre gyakorolt hatását.  
 

 Tudja elemezni a reakciósebességgel és a katalízissel   
 

  kapcsolatos egyszerű kísérleteket.   
 

1.5.2.2 Katalízis Fogalmi szint katalizátor fogalma.   
 

 Értelmezze a katalizátor hatását.   
 

 Tudja ábrázolni a reakció energiaviszonyait katalizátor nélkül és   
 

  katalizátor alkalmazása esetén.   
 

1.5.3 Egyensúly     
 

1.5.3.1 Megfordít- Értse a megfordítható folyamat lényegét.   
 

ható reakciók     
 

1.5.3.2 Egyensúly Fogalmi szint dinamikus egyensúly, kiindulási és egyensúlyi kon- a kémiai egyensúly törvénye (a tömeghatás törvénye), az  
 

  centráció, kémiai egyensúlyok, a legkisebb kényszer elve egyensúlyi állandó (Kc)  
 

  (Le Chatelier-elv).   
 

 Értse, a dinamikus egyensúly kialakulását, az egyensúly az egyensúlyi állandó és a sztöchiometriai egyenlet,  
 

 értelmezze megzavarásának lehetőségeit (c, p, T), a legkisebb valamint az egyensúlyi koncentrációk kapcsolatát,  
 

  kényszer elvét a N2 + 3 H2 ⇌ 2 NH3   
 

  reakción,   
 

  a katalizátor és az egyensúlyi folyamatok kapcsolatát.   
 

 Tudja  felírni a tömeghatás törvényét az egyensúlyi folyamatra  
 

   megadott reakcióegyenlet alapján,  
 

   értelmezni a legkisebb kényszer elvét megadott reakciók  
 

   esetében.  
 

1.5.4 A kémiai     
 

reakciók típusai   

savállandó és bázisállandó (Ks, Kb), disszociációfok. 
 

 

1.5.4.1 Sav–bázis Fogalmi szint sav és bázis fogalma Arrhenius szerint, értékűség,  
 

reakciók  Brønsted-sav, Brønsted-bázis, amfotéria, sav- és bá-   
 

  ziserősség.   
 

 Értse, a Brønsted-féle sav–bázis párokat, a víz amfotériáját, Ks és Kb kapcsolatát az egyensúlyi koncentrációkkal;  
 

 értelmezze kvalitatíve a sav- és báziserősséget. a sav- és báziserősség, valamint a Ks és Kb kapcsolatát.  
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 Tudja felismerni a Brønsted-féle sav–bázis párokat a tanult felismerni a Brønsted-féle sav–bázis párokat többértékű  
 

  egyértékű savak, illetve bázisok, valamint az NH4
+, a savak és a víz reakciójában,  

 

  CO3
2– és a víz reakciójában. a Brønsted-féle sav–bázis párokat egyéb  

 

   (pl. CO3
2– + H3O+) reakciókban,  

 

   értelmezni az amfotériát megadott egyensúlyi folyamatok  
 

   alapján,  
 

   a nemvizes közegben végbemenő sav–bázis reakciókat  
 

   megadott példák alapján.  
 

– A vizes oldatok Fogalmi szint a víz autoprotolízise, a pH definíciója, a vízionszorzat és   
 

kémhatása  értéke, savas, lúgos és semleges kémhatás.   
 

 Értelmezze az autoprotolízis egyenletét, kvalitatíve a savas, lúgos és a vízionszorzatot (levezetéssel együtt).  
 

  semleges kémhatást, kvalitatíve a pH-t (25 °C-ra vo-   
 

  natkoztatva), a sav- és lúgoldatok kerek egész számú pH-   
 

  értékének kapcsolatát az oldat oxónium-, illetve   
 

  hidroxidion-koncentrációjával.   
 

 Tudja megállapítani adott oldat kémhatását (savasság, lúgosság, értelmezni a sav, illetőleg bázis vízbe kerülésekor  
 

  annak mértéke), összehasonlítani oldatok kémhatását a pH lejátszódó egyensúlyeltolódást,  
 

  értékük alapján, megbecsülni a sav- és lúgoldat hígítása- megbecsülni az erős és gyenge savból, illetve bázisból  
 

  kor, töményítésekor bekövetkező pH-változás irányát. készült, azonos koncentrációjú oldatok pH-viszonyát.  
 

– Sav–bázis indiká- Fogalmi szint univerzál indikátor és pH-papír, fenolftalein, lakmusz, metilnarancs.  
 

torok  növényi indikátorok.   
 

 Tudjon egyszerű kémcsőkísérleteket a kémhatás vizsgálatával   
 

 értelmezni kapcsolatban (univerzál indikátor és pH papír hasz-   
 

  nálatával).   
 

 Tudja a tanult indikátorok várható színét a különböző kémhatású   
 

  oldatokban.   
 

– Közömbösítés Fogalmi szint  semlegesítés.  
 

 Értse a közömbösítés lényegét ionegyenlettel, a fém-oxidok és a közömbösítés és a semlegesítés közti kapcsolatot,  
 

  savoldatok reakcióit, a nemfém-oxidok és lúgoldatok a sav–bázis titrálás elvi alapjait.  
 

  reakcióit.   
 

 Tudjon jelölni lúg- és savoldatok, fém-oxidok és savoldatok,   
 

  nemfém-oxidok és lúgoldatok közötti reakciót   
 

  sztöchiometriai egyenlettel.   
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– Sók hidrolízise Értelmezze a hidrolízist az NH4Cl és a Na2CO3 példáján.   
 

 Tudja  megállapítani a sók hidrolízisét, megadni vizes oldatuk  
 

   kémhatását; jelölni a folyamatot ionegyenlettel.  
 

1.5.4.2 Elektron- Fogalmi szint oxidáció és redukció, oxidáló- és redukálószer oxidációs szám fogalma.  
 

átmenettel járó Értelmezze az oxidációt és a redukciót, valamint az oxidálószer és   
 

reakciók  redukálószer fogalmát konkrét példa alapján.   
 

 Értse  az oxidációs szám kiszámításának szabályait,  
 

   az oxidációs szám alapján történő egyenletrendezés elveit.  
 

 Tudja az oxidációt és redukciót, valamint az oxidáló- és   
 

 értelmezni redukálószer fogalmát tanult vagy megadott szervetlen   
 

  kémiai reakciókban,   
 

 Tudja elemezni egyszerű kísérleteket a redoxireakciókkal kiszámítani az oxidációs számokat molekulákban,  
 

  kapcsolatban. összetett ionokban, megállapítani az oxidáció és redukció  
 

   folyamatát, valamint az oxidálószert és redukálószert oxi-  
 

   dációsszám-változás alapján.  
 

 Tudjon  rendezni oxidációs számok alapján a redoxi egyenleteket.  
 

1.5.4.3 Egyéb, vi- Fogalmi szint csapadék, gázfejlődés. komplexképződés.  
 

zes oldatban vég- Értelmezze a csapadékképződési reakciókat és a gázfejlődési ionegyenlettel a csapadékképződési reakciókat,  
 

bemenő kémiai  reakciókat a szerves és szervetlen kémiai tanulmányai a komplexképződési reakciókat konkrét példán,  
 

reakciók  során megismert konkrét példákon. ionegyenlettel a gázfejlődési reakciókat.  
 

 Tudja felírni a csapadékképződési és a gázfejlődési reakciók felírni a csapadékképződési reakciók ionegyenletét a  
 

  sztöchiometrai egyenleteit. tanult vagy megadott csapadékok esetében, a komplex-  
 

   képződési reakciók sztöchiometrai és ionegyenletét a ta-  
 

   nult, illetve megadott képletű komplexek esetében,  
 

   gázfejlődési reakciók ionegyenletét.  
 

 Tudjon elemezni vizes oldatban lezajló különböző kémiai   
 

  reakciókkal kapcsolatos egyszerű kísérleteket.   
 

1.5.4.4 Egyéb Fogalmi szint egyesülés, bomlás, disszociáció.   
 

reakciók Tudja besorolni a tanult kémiai reakciókat a megfelelő reakció-   
 

  típusba.   
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1.5.5 Elektrokémia     
 

1.5.5.1 Galvánelem Fogalmi szint a galváncella felépítése, elektród, anód és katód, standardpotenciál fogalma, elektródpotenciál.  
 

  elektromotoros erő fogalma, jele, mértékegysége,   
 

  standardpotenciál, jele, mértékegysége, a standard hid-   
 

  rogénelektród jelölése, standard fémelektród fogalma és   
 

  jelölése, Daniell-elem és jelölése.   
 

 Értse az elektromotoros erő és a standardpotenciálok kap- a standard hidrogénelektród felépítését.  
 

  csolatát, a standard fémelektród felépítését, a galvánele-   
 

  mek környezetvédelmi vonatkozásait.   
 

 Értelmezze az anódon és a katódon lejátszódó folyamatokat a Daniell-   
 

  elemben.   
 

 Tudja jelölni egyszerű galvánelemek felépítését,   
 

  azonosítani az egyes pólusokat,   
 

  felírni a hozzájuk tartozó elektródfolyamatok kémiai   
 

  egyenletét, illetve a folyamat bruttó egyenletét.   
 

 Tudjon  egyszerű kísérleteket a galvánelemekkel kapcsolatban.  
 

 értelmezni    
 

 Tudja megbecsülni a redoxireakciók irányát a standard-   
 

  potenciálok összehasonlítása alapján.   
 

1.5.5.2 Elektrolízis Fogalmi szint elektrolízis fogalma, pólusok az elektrolizáló cellában,   
 

  olvadékelektrolízis, vizes oldat elektrolízise.   
 

 Értse az elektrolizáló cella felépítését, az anód- és katódfolya- az indifferens elektródok között végbemenő (kis  
 

  matot az elektrolizáló cellában, az indifferens elektródok feszültséggel történő) elektrolízis folyamatait a kénsav-, a  
 

  között végbemenő (kis feszültséggel történő) elektrolízis NaCl-, a NaOH-, a Na2SO4-, a ZnI2-, és a CuSO4-oldat  
 

  folyamatait a sósav, illetve az általa választott vizes oldat esetében, valamint az ebből kikövetkeztethető esetekben;  
 

  elektrolízise esetében. a NaCl-oldat Hg-katódos elektrolízisének folyamatait.  
 

 Tudja jelölni egyenlettel az elektrolízis anód- és katódfolyamatát megállapítani az oldatban bekövetkező változásokat  
 

  megadott végtermékek esetében. (töményedés, hígulás, kémhatásváltozás stb.).  
 

      

1.5.5.3 Az elektro- Fogalmi szint  Faraday I. és II. törvénye.  
 

lízis mennyiségi vi-     
 

szonyai Értse,  az elektrolízis mennyiségi törvényeit.  
 

 értelmezze    
 

Egyéb Tudja a kémiai reakciókról tanultakat a mindennapi jelenségek,   
 

 alkalmazni információk értelmezésében.   
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 2.1 Hidrogén    
 

 Anyagszerkezet Fogalmi szint izotópjai: hidrogén (H), deutérium (D), trícium (T).  
 

  Értse a hidrogénatom elektronszerkezetét, a hidrogén mole-  
 

   kulaszerkezetét, polaritását, rácstípusát.  
 

 Tulajdonságok Fogalmi szint színe, halmazállapota, oldhatósága, sűrűsége.  
 

  Értse az olvadás- és forráspontjának anyagszerkezeti a hidrogéngáz nagy diffúziósebességét, 
 

   magyarázatát, a diffúziósebességgel kapcsolatos (mázatlan agyag- 
 

   a hidrogéngáz levegőhöz viszonyított sűrűségét. hengeres) kísérletet. 
 

  Értse a reakcióképességének magyarázatát, reakcióit nem- a reakcióit fémekkel. 
 

   fémekkel, fém-oxidokkal.  
 

   a durranógáz-reakció végrehajtásának módját és annak  
 

   gyakorlati jelentőségét.  
 

  Tudjon egyszerű kísérleteket a hidrogén sajátságaival  
 

  értelmezni kapcsolatban.  
 

 Előfordulás, Fogalmi szint laboratóriumi előállítás (cink + sósav).  
 

 előállítás,    
 

 felhasználás    
 

  Tudja az előfordulásával, ipari előállításával, felhasználásával  
 

  értelmezni kapcsolatos információkat.  
 

 Egyéb Tudja alkalmazni a hidrogénről tanultakat a mindennapi  
 

   jelenségek, információk értelmezésében.  
 

 2.2 Nemesgázok    
 

 Anyagszerkezet Értse a nemesgázok vegyérték-elektronszerkezetét. a nemesgázok rácstípusát. 
 

 Tulajdonságok Fogalmi szint színük, szaguk, halmazállapotuk.  
 

  Értse alacsony reakciókészségük magyarázatát.  
 

 Egyéb Tudja az előfordulásukkal, ipari előállításukkal,  
 

  értelmezni felhasználásukkal kapcsolatos információkat.  
 

  Tudja a nemesgázokról tanultakat a mindennapi jelenségek,  
 

  alkalmazni információk értelmezésében.  
 

     
 



  
 
 

 

TÉMÁK 
 VIZSGASZINTEK 

 

 

Középszint Emelt szint  

  
 

2.3 Halogénelemek    
 

és vegyületeik    
 

2.3.1 Halogén-    
 

elemek  

a klór vegyértékelektron-szerkezetét, molekulaszerke- 
 

 

– Anyagszerkezet Értse a vegyértékhéjuk szerkezetét, molekulaszerkezetüket, 
 

  zetét, polaritását, rácstípusát. polaritásukat, rácstípusukat. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint a klór színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága vízben és színük, szaguk, halmazállapotuk, oldhatóságuk vízben és 
 

  egyéb oldószerekben. egyéb oldószerekben, jódtinktúra, Lugol-oldat (KI-os 
 

   jódoldat). 
 

 Értse  az olvadás- és forráspont, illetve a szín változásának 
 

   anyagszerkezeti magyarázatát a csoportban. 
 

 Fogalmi szint a klór reakciója vízzel (Semmelweis Ignác), oxidáló reakciójuk vízzel, lúgoldattal, oxidáló hatásuk. 
 

  hatása.  
 

 Értelmezze a klór reakcióját fémekkel, hidrogénnel, a halogének a reakcióikat fémekkel, a reakciójukat hidrogénnel, 
 

  reakcióját más halogenidekkel (a standardpotenciálok a reakcióikat más halogenidekkel, 
 

  alapján). a kémiai reakcióikat az oxidációsszám-változás alapján. 
 

 Tudjon a klórral kapcsolatos egyszerű kémcsőkísérleteket a leírt  
 

 értelmezni tapasztalatok alapján.  
 

 Tudja  megadni a halogénekkel kapcsolatos kísérletek várható 
 

   tapasztalatait és azok magyarázatát. 
 

– Előállítás Fogalmi szint  ipari: elektrolízissel, 
 

   a klór laboratóriumi előállítása sósavból. 
 

 Értse  a sósav és a kálium-permanganát reakciójának egyenletét. 
 

    
 

– Felhasználás, Tudja példákkal bemutatni a klór sokoldalú felhasználását a példákkal bemutatni a halogének sokoldalú felhasználását 
 

előfordulás  tanult tulajdonságok alapján, a tanult tulajdonságok alapján, 
 

 Tudja a klór előfordulásával, felhasználásával kapcsolatos a halogének előfordulásával, felhasználásával kapcsolatos 
 

 értelmezni információkat. információkat. 
 

– Élettani hatás Fogalmi szint a klór mérgező hatása, keletkezésének lehetőségei,  
 

  veszélyei a háztartásban.  
 

 Értse  a klór fertőtlenítő hatásának magyarázatát. 
 

Egyéb Tudja a halogénekről tanultakat a mindennapi jelenségek,  
 

 alkalmazni információk értelmezésében.  
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2.3.2 Halogénve-    
 

gyületek    
 

– Csoportosítás Fogalmi szint  kötéstípus szerint (ionos és kovalens). 
 

 Tudja  csoportosítani a tanult halogenideket kötéstípus szerint 
 

   (ionos és kovalens), felismerni az átmeneti kötéstípusú 
 

   halogenideket fizikai adataik alapján. 
 

2.3.2.1 Hidrogén-    
 

halogenidek (HF,    
 

HCl, HBr, HI)    
 

– Anyagszerkezet Értse a HCl molekulaszerkezetét, polaritását. molekulaszerkezetüket, polaritásukat. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint a HCl színe, szaga, standard halmazállapota. színük, szaguk, forráspont-viszonyaik. 
 

 Értse  a forráspontviszonyok anyagszerkezeti magyarázatát. 
 

 Fogalmi szint sav–bázis jelleg, egyéb reakciók (fémek + sósav).  
 

 Értse a HCl reakcióját vízzel, a sósav reakcióit. a saverősségük változását a csoportban, 
 

   a hidrogén-halogenidek reakcióit, 
 

   a HF hatását az üvegre. 
 

 Tudja a hidrogén-kloriddal kapcsolatos egyszerű a hidrogén-halogenidekkel kapcsolatos egyszerű 
 

 értelmezni kémcsőkísérleteket. kémcsőkísérleteket. 
 

    
 

– Előfordulás, Tudja a HCl előfordulásával, előállításával, felhasználásával, a hidrogén-halogenidek előfordulásával, előállításával, 
 

előállítás, értelmezni környezet- és egészségkárosító hatásával kapcsolatos felhasználásával kapcsolatos információkat. 
 

felhasználás  információkat.  
 

2.3.2.2 Kősó (NaCl)    
 

– Halmazszerkezet Fogalmi szint a kősó rácstípusa.  
 

 Értse  a kősó kristályrács-szerkezetét. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága.  
 

 Értse a kősó olvadáspontjának és oldhatóságának halmazszerke-  
 

  zeti magyarázatát.  
 

– Előfordulás, Tudja az előfordulásával, előállításával, felhasználásával,  
 

felhasználás értelmezni környezet- és egészségkárosító hatásával kapcsolatos  
 

  információkat.  
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2.3.2.3 Ezüst-halo-    
 

genidek (AgCl,    
 

AgBr, AgI)    
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint  színük, vízoldékonyságuk, fényérzékenységük. 
 

– Felhasználás Tudja  a felhasználásukkal kapcsolatos információkat. 
 

 értelmezni   
 

    
 

2.3.2.4 Hypo Fogalmi szint összetétele, kémhatása, oxidáló hatása, a háztartási  
 

(NaOCl-oldat)  alkalmazásának veszélyei – környezetvédelmi  
 

  szempontok.  
 

 Értelmezze  a nátrium-hidroxid-oldat és klór reakciójával történő 
 

   előállítását, oxidáló hatását, valamint savakkal történő 
 

   reakcióját reakcióegyenlettel is. 
 

2.3.2.5 Egyéb Tudja alkalmazni a halogénvegyületekről tanultakat a  
 

  mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.  
 

2.4 Az oxigén-    
 

csoport elemei és    
 

vegyületeik    
 

Az oxigéncsoport Fogalmi szint Müller Ferenc (tellúr).  
 

elemei (O, S, Se, Értse az oxigén és a kén atomjainak elektronszerkezetét, a  
 

Te)  molekula-, illetve a halmazszerkezetüket.  
 

2.4.1 Oxigén    
 

– Anyagszerkezet Fogalmi szint allotrópia.  
 

 Értse az O2 szerkezetét.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színe, szaga, halmazállapota, vízoldékonysága, oxidáló  
 

  hatása, égésben betöltött szerepe.  
 

 Tudja az oxigén reakcióit a tanult fémekkel, nemfémekkel,  
 

 értelmezni szerves vegyületekkel; az oxigén reakcióival kapcsolatos  
 

  egyszerű kísérleteket.  
 

– Előfordulás Fogalmi szint előfordulása elemi állapotban (O2, O3), vegyületekben.  
 

    
 

– Élettani szerep Értse az O2 jelentőségét (biológiai oxidáció), az ózon kelet-  
 

  kezését és hatását a felső, illetve az alsó légrétegekben.  
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– Előállítás, kelet- Fogalmi szint ipari és laboratóriumi előállítási módjai, természetbeni  
 

kezés (O2)  keletkezése (levegőből, termikus bontással, fotoszintézis  
 

  során).  
 

– Felhasználás, Tudja az előállításával, felhasználásával kapcsolatos  
 

előállítás értelmezni információkat.  
 

     

– Egyéb Tudja az oxigénről tanultakat a mindennapi jelenségek,  
 

 alkalmazni információk értelmezésében.  
 

2.4.2 Oxigénvegyü-    
 

letek    
 

– Csoportosítás Fogalmi szint oxidok, hidroxidok, oxosavak és sóik. peroxidok. 
 

2.4.2.1 Dihidrogén-    
 

peroxid (H2O2)    
 

– Anyagszerkezet Értse  molekulaszerkezetét, polaritását. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint  színe, szaga, halmazállapota, vízoldékonysága, redoxi 
 

   sajátságai, (fertőtlenítőszer, hajszőkítés) 
 

 Értse  vízoldhatóságának anyagszerkezeti okait, bomlását, 
 

   redoxi sajátságait. 
 

 Tudja  a felhasználásával, tulajdonságaival kapcsolatos 
 

 értelmezni  információkat. 
 

2.4.2.2 Oxidok    
 

– Csoportosításuk Tudja csoportosítani rácstípus szerinti a tanult oxidokat.  
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Víz (H2O)    
 

– Anyagszerkezet Értse a vízmolekula szerkezetét, alakját, polaritását.  
 

– Tulajdonságai Fogalmi szint színe, szaga, halmazállapota, sűrűsége és annak függése a  
 

  hőmérséklettől; amfotéria.  
 

 Értse az olvadás- és forráspont anyagszerkezeti magyarázatát.  
 

    
 

 Értelmezze autoprotolízisét.  
 

    
 

 Tudja a reakcióit savakkal, bázisokkal, s felírni azok  
 

  reakcióegyenleteit.  
 

 Fogalmi szint édes- és tengervíz, csapadékok (hó, esővíz).  
 

– Természetes Értse a természetes vizek tisztaságát – a környezetvédelmi  
 

vizek  szempontokat (mérgek, eutrofizáció), a karsztjelensé-  
 

  geket, a savas esők kialakulását.  
 

– Vízkeménység Fogalmi szint állandó és változó keménység.  
 

 Értse a vízkeménység okát, a vízlágyítási eljárásokat (forralás, a vízlágyítási eljárásokat leíró reakcióegyenleteket. 
 

  csapadékképzés, ioncsere).  
 

– Élettani szerep Fogalmi szint oldószer, reakcióközeg, reakciópartner, szerepe a hő-  
 

  háztartásban.  
 

Fontosabb fém- Fogalmi szint a kalcium-oxid (égetett mész) és a magnézium-oxid az alumínium-oxid, a réz(I)-oxid, a réz(II)-oxid és a 
 

oxidok  képlete, színe, halmazállapota, rácstípusa, vízol- vas(III)-oxid képlete, halmazállapota, vízoldékonysága, 
 

  dékonysága, reakciója vízzel, fontosabb felhasználása. fontosabb felhasználása. 
 

 Tudja a savakkal való reakciójuk egyenletét. a savakkal való reakciójuk egyenletét. 
 

2.4.2.3 Hidroxidok    
 

Fontosabb fém- Fogalmi szint a nátrium-hidroxid (lúgkő, marónátron) és a kalcium-hid- az alumínium-hidroxid képlete, színe, halmazállapota, 
 

hidroxidok  roxid (oltott mész) képlete, színe, halmazállapota, rácstí- fontosabb felhasználása. 
 

  pusa, előállítása, fontosabb felhasználása, maró hatása.  
 

 Értse a kölcsönhatásukat vízzel, a folyamatok energiaviszonyait.  
 

 Tudja a savakkal való reakciójuk egyenletét. a savakkal és lúgoldatokal való reakciói egyenletét. 
 

 Fogalmi szint  a kálium-hidroxid, a réz(II)-hidroxid, a vas(II)-hidroxid, a 
 

   vas(III)-hidroxid színe, halmazállapota, vízoldhatósága. 
 

 Tudja  a savakkal való reakciójuk egyenletét. 
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2.4.2.4 Egyéb Tudja az oxigénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelen-  
 

 alkalmazni ségek, információk értelmezésében.  
 

2.4.3 Kén    
 

– Anyagszerkezet Fogalmi szint a kén molekulaszerkezete.  
 

 Értse a kénatom elektronszerkezetét. a kénnél előforduló allotrópiát. 
 

    
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színe, halmazállapota, oldhatósága.  
 

 Értse a reakcióját oxigénnel. a kén melegítése közben bekövetkező szerkezeti válto- 
 

   zásokat (az olvadék viszkozitása, amorf kén). 
 

 Értse a reakcióját oxigénnel, cinkkel és vassal. a reakcióját fémekkel. 
 

 Tudja   
 

 értelmezni a kénnel kapcsolatos egyszerű kísérleteket.  
 

– Egyéb Tudja az előfordulásával, előállításával, felhasználásával  
 

 értelmezni kapcsolatos információkat.  
 

 Tudja a kénről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk  
 

 alkalmazni értelmezésében.  
 

2.4.4 A kén vegyü-    
 

letei    
 

2.4.4.1 Dihidrogén-    
 

szulfid, kén-    
 

hidrogén (H2S)    
 

– Anyagszerkezet Értse a molekulaszerkezetét, polaritását.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színe, szaga, halmazállapota, vízoldhatósága.  
 

 Értse a reakcióját vízzel, kén-dioxiddal. a tökéletes és nem tökéletes égését, a reakcióját Fe2+-, 
 

   Pb2+- és Ag+-ionnal. 
 

 Tudja  a kén-hidrogénnel kapcsolatos egyszerű kísérleteket. 
 

 értelmezni   
 

– Élettani hatása Fogalmi szint mérgező hatása.  
 

– Előfordulás, Tudja az előfordulásával, ipari előállításával, felhasználásával  
 

előállítás, értelmezni kapcsolatos információkat.  
 

felhasználás    
 

– Sói Fogalmi szint szulfidok.  
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2.4.4.2 Kén-dioxid    
 

(SO2)    
 

– Anyagszerkezet Értse molekulaszerkezetét, polaritását.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága.  
 

 Értelmezze  a kén-dioxid forráspontjának és az oldhatóságának 
 

   anyagszerkezeti magyarázatát. 
 

 Fogalmi szint  redukáló és oxidáló hatása. 
 

 Értelmezze a reakcióját vízzel, a további oxidációját, a környezet- a további oxidációja során kialakuló egyensúlyt. 
 

  szennyező hatását.  
 

– Előállítás Fogalmi szint kénből történő előállítása. piritből, szulfitokból történő előállítása. 
 

 Tudja a kénből történő előállítás reakcióegyenletét. a piritből, szulfitokból történő előállítás 
 

   reakcióegyenleteit. 
 

– Felhasználás Fogalmi szint felhasználása kénsavgyártásnál, illetve konzerválásra.  
 

– Környezet- Értse a savas esők kialakulását és hatását.  
 

szennyező hatás    
 

2.4.4.3 Kén-trioxid Értse a felhasználásával kapcsolatos tulajdonságait, reakcióját  
 

(SO3)  vízzel.  
 

2.4.4.4 Kénessav    
 

(H2SO3) és sói    
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint  sav–bázis jelleg, redukáló hatás, szulfitok. 
 

 Tudja  a vizes oldatban lejátszódó folyamatokat. 
 

 értelmezni   
 

2.4.4.5 Kénsav    
 

(H2SO4)    
 

– Anyagszerkezet Értse a molekulaszerkezetét, polaritását.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színe, halmazállapota, sűrűsége, higroszkópossága,  
 

  elegyedése vízzel, az elegyítés szabályai.  
 

 Értse,  a kénsav forráspontjának anyagszerkezeti magyarázatát, 
 

 értelmezze  az elegyítés közben bekövetkező változásokat. 
 

 Fogalmi szint sav–bázis jelleg, redoxi sajátság, roncsoló hatás,  
 

  vízelvonó hatás.  
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 Értse a reakcióját vízzel, híg oldatának reakcióját fémekkel, tömény oldatának reakcióját fémekkel  
 

  bázisokkal, illetve a fémekre gyakorolt passziváló hatását,   
 

  a szerves vegyületekre gyakorolt elszenesítő hatását.   
 

 Tudja a különböző típusú reakciókkal kapcsolatos kísérleteket.   
 

 értelmezni    
 

– Ipari előállítás Értse  a kénsavgyártás lépéseit.  
 

– Felhasználás Fogalmi szint akkumulátor, vízelvonószer, roncsolószer, oxidálószer,   
 

  ipari alapanyag, gyógyszer- és mosószergyártás.   
 

 Tudja  szemléltetni a kénsav sokoldalú felhasználását a tanult  
 

   példák alapján.  
 

– Egyéb Értse a kénsav kezelésével kapcsolatos balesetvédelmi   
 

  előírásokat.   
 

– Sói Fogalmi szint szulfátok. hidrogén-szulfátok.  
 

– Fontosabb szulfá- Fogalmi szint a gipsz, a rézgálic és a keserűsó képlete, színe,   
 

tok  halmazállapota, vízoldhatósága, főbb felhasználása.   
 

2.4.4.6 Nátrium- Fogalmi szint  felhasználása a fényképészetben, a komplexképző  
 

tioszulfát (fixírsó,   sajátsága.  
 

Na2S2O3)     
 

2.4.4.7 Egyéb Tudja a kénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelenségek,   
 

 alkalmazni információk értelmezésében.   
 

2.5 A nitrogéncso-     
 

port elemei és     
 

vegyületeik     
 

2.5.1 Nitrogén     
 

– Anyagszerkezet Értse a nitrogénatom elektronszerkezetét, a nitrogén mole-   
 

  kulaszerkezetét, polaritását, rácstípusát.   
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színe, szaga, halmazállapota, vízoldékonysága,   
 

  reakciókészsége.   
 

 Értse a nitrogén reakciókészségének molekulaszerkezeti okát,   
 

  reakcióját hidrogénnel és oxigénnel.   
 

– Előfordulás, elő- Tudja az előfordulásával, előállításával, felhasználásával   
 

állítás, felhasználás értelmezni kapcsolatos információkat.   
 

– Egyéb Tudja alkalmazni a nitrogénről tanultakat a mindennapi   
 

  jelenségek, információk értelmezésében.   
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2.5.2 Nitrogénve-    
 

gyületek    
 

2.5.2.1 Ammónia    
 

(NH3)    
 

– Anyagszerkezet Értse molekulaszerkezetét, polaritását, az ammónia rácstípusát.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színe, szaga, halmazállapota, cseppfolyósíthatósága,  
 

  oldhatósága.  
 

 Értelmezze az ammónia olvadáspontja és forráspontja, valamint  
 

  cseppfolyósíthatósága anyagszerkezeti magyarázatát, a  
 

  szökőkút-kísérletet.  
 

 Tudja az ammónia fizikai sajátságaival kapcsolatos egyszerű  
 

 értelmezni kísérleteket.  
 

 Fogalmi szint sav–bázis sajátsága. komplexképző sajátsága. 
 

 Értelmezze reakcióját vízzel, savakkal. a komplexképző sajátságát. 
 

– Előfordulás Fogalmi szint szerves anyagok bomlásterméke.  
 

– Előállítás Fogalmi szint ipari előállítása.  
 

 Értse az ipari ammóniaszintézis optimális körülményeit. a laboratóriumi előállítását ammóniumsókból. 
 

    
 

– Felhasználás Fogalmi szint hűtés, műtrágya- és salétromsavgyártás.  
 

– Sói Fogalmi szint ammóniumsók, halmazállapot, vízoldékonyság, műtrágya. szalalkáli. 
 

 Értse az ammóniumion szerkezetét, az ammóniumsók  
 

  rácstípusát.  
 

2.5.2.2 Nitrogén-    
 

oxidok    
 

Nitrogén-monoxid    
 

(NO)    
 

– Tulajdonságok, Fogalmi szint  színe, halmazállapota, vízoldékonysága, 
 

előállítása,   környezetszennyező hatása. 
 

élettani hatás, Értse  a reakcióját oxigénnel, a laboratóriumi előállítását 
 

   salétromsavból. 
 

     

Nitrogén-dioxid    
 

(NO2)    
 

– Tulajdonságok, Fogalmi szint színe, szaga, sűrűsége, halmazállapota, oldékonysága,  
 

élettani hatás  mérgező, illetve környezetszennyező hatása  
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  Értse  a reakcióját vízzel. 
 

 – Előállítás Fogalmi szint  laboratóriumi előállítása. 
 

  Értelmezze  a laboratóriumi előállítását salétromsavból 
 

 2.5.2.3 Salétromos-    
 

 sav (HNO2)    
 

 – Sói Fogalmi szint  nitritek, a nitritek élettani hatása. 
 

 2.5.2.4 Salétromsav    
 

 (HNO3)    
 

 – Anyagszerkezet Értse  a molekula szerkezetét. 
 

 – Tulajdonságok Fogalmi szint színe, szaga, halmazállapota, oldékonysága.  
 

  Értelmezze  a salétromsav vízoldhatóságának anyagszerkezeti okát. 
 

  Fogalmi szint sav–bázis jelleg, redoxi sajátság. bomlékonyság (fényérzékenység). 
 

  Értse a reakcióját vízzel, bázisokkal, tömény oldatának reakcióját fémekkel, 
 

   híg oldatának reakcióját fémekkel, illetve egyes fémekre az oxidáló hatásának változását a töménységgel 
 

   gyakorolt passziváló hatását. (reakcióegyenlettel is). 
 

  Tudjon egyszerű kémcsőkísérleteket a sav-bázis- és a redoxi  
 

  értelmezni sajátságával kapcsolatban.  
 

 – Előállítás Fogalmi szint  ipari előállítás nitrogénből. 
 

  Értse  az ipari előállítás lépéseit. 
 

 – Felhasználás Fogalmi szint választóvíz, a királyvíz alkotórésze, műtrágya- és nitráló elegy. 
 

   robbanószergyártás.  
 

 – Sói Fogalmi szint nitrátok.  
 

  Értse  a nitrátion szerkezetét. 
 

 – Fontosabb nitrá- Fogalmi szint az ammónium-nitrát képlete, színe, halmazállapota, rácstí- a nátrium-nitrát (chilei salétrom), a kálium-nitrát, és az 
 

 tok  pusa, vízoldékonysága, fontosabb felhasználása, környe- ezüst-nitrát (lápisz, pokolkő) képlete, színe, halmazállapo- 
 

   zetvédelmi szempontok. ta, rácstípusa, vízoldékonysága, fontosabb felhasználása, 
 

    környezetvédelmi szempontok. 
 

  Értelmezze  a lápisz gyógyászati felhasználását, 
 

    a pétisó összetételét. 
 

 2.5.2.5. Egyéb Tudja a nitrogénvegyületekről tanultakat a mindennapi  
 

  alkalmazni jelenségek, információk értelmezésében.  
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 2.5.3 Foszfor    
 

 – Anyagszerkezet Fogalmi szint allotróp módosulatai.  
 

  Értse  a foszfor allotróp módosulatai közti különbség anyagszer- 
 

    kezeti magyarázatát. 
 

 – Tulajdonságok Fogalmi szint a módosulatok színe, halmazállapota, oldhatósága.  
 

  Értse  a foszfor halmazállapota és oldhatósága halmazszerkezeti 
 

    magyarázatát. 
 

  Tudjon értelmezni egyszerű kísérleteket a foszforral kapcsolatban.  
 

  Fogalmi szint gyúlékonyság.  
 

  Értelmezze reakcióját oxigénnel. a módosulatok gyúlékonyságbeli eltéréseit. 
 

 – Élettani hatás Fogalmi szint a módosulatok eltérő élettani hatása.  
 

  Értse  az eltérő élettani hatás anyagszerkezeti magyarázatát. 
 

 – Felhasználás, Fogalmi szint gyufa (Irinyi János).  
 

 előfordulás, előál- Tudja  a felhasználásával, előfordulásával, előállításával 
 

 lítás értelmezni  kapcsolatos információkat. 
 

 2.5.4 Foszforve-    
 

 gyületek    
 

 2.5.4.1 Difoszfor-    
 

 pentaoxid (P2O5)    
 

 – Tulajdonságok Fogalmi szint  színe, halmazállapota, higroszkópossága. 
 

  Értse  a reakcióját vízzel, a vízelvonó hatását. 
 

 2.5.4.2 Foszforsav    
 

 (ortofoszforsav,    
 

 H3PO4)    
 

 – Anyagszerkezet Értse  a molekulaszerkezetét. 
 

 – Tulajdonságok Fogalmi szint színe, szaga, halmazállapota, oldékonysága.  
 

  Értse  az olvadáspontja és a vízoldékonysága anyagszerkezeti 
 

    magyarázatát. 
 

  Fogalmi szint sav–bázis jelleg, észterképzés.  
 

  Értse a reakcióját vízzel. disszociációját három lépésben, reakcióját NaOH-dal, 
 

    különböző anyagmennyiség-arányban. 
 

 – Élettani hatás, Tudja az előfordulásával, biológiai jelentőségével, ipari  
 

 felhasználás értelmezni előállításával, felhasználásával kapcsolatos információkat.  
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 – Sói Fogalmi szint foszfátok. hidrogén- és dihidrogén-foszfátok. 
 

 – Anyagszerkezet Értse  a foszfátion szerkezetét. 
 

 2.5.4.3. A fosz- Fogalmi szint a trinátrium-foszfát (trisó), a kalcium-foszfát (foszforit)  
 

 forsav fontosabb  képlete, színe, halmazállapota, vízoldékonysága, főbb fel-  
 

 sói  használása (vízlágyítás, műtrágyák, mosószerek),  
 

 – Szabályos sók  környezeti hatásuk (eutrofizáció).  
 

 – Savanyú sók Fogalmi szint  a nátriummal és kalciummal alkotott savanyú sói, 
 

    képletük, színük, halmazállapotuk, vízoldékonyságuk, 
 

    főbb felhasználásuk, környezeti hatásuk. 
 

 Egyéb Tudja a foszforról és a foszfor vegyületeiről tanultakat a  
 

  alkalmazni mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.  
 

 2.6 A széncsoport    
 

 elemei és ve-    
 

 gyületeik    
 

 2.6.1 Szén    
 

 – Előfordulás Fogalmi szint gyakoriság, allotróp módosulatai (grafit, gyémánt,  
 

   fullerének),  
 

   természetes (ásványi) és mesterséges szenek.  
 

  Értse a grafit és a gyémánt halmazszerkezetét. a fullerének molekula- ás halmazszerkezetét. 
 

 – Tulajdonságok Fogalmi szint a grafit és a gyémánt színe, halmazállapota, keménysége,  
 

   oldhatósága, elektromos vezetése.  
 

  Értelmezze a grafit és a gyémánt tulajdonságait anyagszerkezeti  
 

   alapon.  
 

  Fogalmi szint redoxi sajátság.  
 

  Értse a szén reakcióját szén-dioxiddal, vízgőzzel, oxigénnel.  
 

  Tudja felírni különböző fém-oxidokkal való reakciói egyenletét.  
 

 – Felhasználás Fogalmi szint redukálószer, ötvözőanyag, tüzelőanyag, írószer, vágó- és  
 

   csiszolóanyag, elektród, szénkefe, ékszer.  
 

 – Egyéb Tudja a szénről tanultakat a mindennapi jelenségek, információk  
 

  alkalmazni értelmezésében.  
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2.6.2 A szén ve-    
 

gyületei    
 

2.6.2.1 Szén-mo-    
 

noxid (CO)    
 

– Anyagszerkezet Értse  a molekulaszerkezetét és a polaritását. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színe, szaga, halmazállapota, vízoldékonysága, sűrűsége redoxi sajátságai, komplexképző sajátság. 
 

 Értse az égését. a vízoldékonyság anyagszerkezeti magyarázatát. 
 

 Tudja  szerepét a vasgyártásban, különböző fém-oxidokkal való 
 

   reakciójának az egyenletét. 
 

– Előfordulás Fogalmi szint képződés nem tökéletes égéskor.  
 

– Élettani hatás Fogalmi szint mérgező hatása, teendők szén-monoxid-mérgezés esetén.  
 

 Értelmezze  a mérgező hatását. 
 

– Előállítás, Tudja az előállításával, felhasználásával kapcsolatos  
 

felhasználás értelmezni információkat.  
 

 Értelmezze  a laboratóriumi előállítást (hangyasavból). 
 

2.6.2.2 Szén-dioxid    
 

(CO2)    
 

– Anyagszerkezet Értse a molekulaszerkezetét, polaritását.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színe, szaga, halmazállapota, sűrűsége, vízoldékonysága,  
 

  kondenzálhatósága (szárazjég).  
 

 Értse a levegőhöz viszonyított sűrűségét. a forráspontjának és a kondenzálhatóságának anyagszer- 
 

   kezeti magyarázatát. 
 

 Fogalmi szint éghetőség (nem éghető).  
 

 Értse a reakcióját vízzel (a vízoldékonyság magyarázatát),  
 

  a reakcióját lúgoldatokkal, kimutatását meszes vízzel.  
 

 Tudjon egyszerű kísérleteket a szén-dioxiddal kapcsolatban.  
 

 értelmezni   
 

– Előfordulás, ke- Fogalmi szint légkör, biológiai és ipari folyamatok terméke.  
 

letkezés    
 

– Élettani és öko- Fogalmi szint a különböző koncentrációjú CO2 hatása az élő szerveze-  
 

lógiai hatás  tekre.  
 

 Értse az üvegházhatást.  
 

 Fogalmi szint mészkőből sósavval.  
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– Laboratóriumi Értse a laboratóriumi előállítás egyenleteit.  
 

előállítás    
 

– Felhasználása Fogalmi szint hűtés, üdítőitalok, tűzoltás.  
 

2.6.2.3 Szénsav    
 

(H2CO3)    
 

– Anyagszerkezet Értse a molekulaszerkezetét.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint sav–bázis jelleg.  
 

 Értse bomlékonyságát, reakcióját vízzel. a kétlépéses disszociációját. 
 

 Tudjon egyszerű kémcsőkísérleteket a szénsavval és sóival  
 

 értelmezni kapcsolatban.  
 

– Sói Fogalmi szint karbonátok, hidrogén-karbonátok.  
 

– Fontosabb karbo- Fogalmi szint a nátrium-karbonát (szóda, sziksó), a kalcium-karbonát  
 

nátok  (mészkő, márvány), a magnézium-karbonát és a dolomit  
 

  képlete, színe, halmazállapota, vízoldhatósága, főbb fel-  
 

  használása.  
 

 Értse a szóda reakcióit savakkal, a mészégetést, az égetett mész termikus bomlásukat. 
 

  építőipari felhasználását.  
 

– Fontosabb hid- Fogalmi szint a szódabikarbóna képlete, színe, halmazállapota,  
 

rogén-karbonátok  vízoldhatósága, főbb felhasználása, jelentősége,  
 

  kalcium- és magnézium-hidrogén-karbonát (oldatban).  
 

 Értse a cseppkő és a vízkő képződését. a szódabikarbóna lúgos hidrolízisét, termikus bomlását. 
 

 Tudja a szénsav sóinak felhasználásával kapcsolatos  
 

 értelmezni információkat.  
 

2.6.2.4. Egyéb Tudja a szénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelenségek,  
 

 alkalmazni információk értelmezésében.  
 

2.6.3 Szilícium    
 

– Anyagszerkezet Értse a rácstípusát.  
 

– Tulajdonságai Fogalmi szint félvezető sajátsága.  
 

 Értse  a reakciókészségét, a reakcióját NaOH-dal. 
 

– Előfordulás Fogalmi szint gyakorisága, agyagásványok.  
 

– Felhasználás Fogalmi szint elektronika, ötvöző elem.  
 

– Egyéb Tudja a szilíciumról tanultakat a mindennapi jelenségek,  
 

 alkalmazni információk értelmezésében.  
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2.6.4 Szilícium-ve-    
 

gyületek    
 

2.6.4.1 Szilícium-    
 

dioxid (SiO2)    
 

– Anyagszerkezet Fogalmi szint a kvarc rácstípusa.  
 

 Értse  a rácsszerkezetét. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint  UV-áteresztőképessége, hőtágulása. 
 

 Értse  az ömlesztést szódával (vízüvegképződést), 
 

   a reakcióját HF-dal. 
 

– Előfordulás Fogalmi szint drágakövek, homok.  
 

– Felhasználás Fogalmi szint üveggyártás, ékszerek, kvarcüveg, óragyártás.  
 

– Az üveg Fogalmi szint összetétele, felhasználása.  
 

 Értse  a halmazszerkezetével összefüggő sajátságait (olvadás). 
 

2.6.4.2 Szilikonok    
 

– Anyagszerkezet Fogalmi szint  elemi összetétel. 
 

 Értse  a sziloxánkötést és kialakulását. 
 

– Gyakorlati jelen- Fogalmi szint  szilikonolaj, -zsír, -gumi. 
 

tőség Értse  a tulajdonságaik anyagszerkezeti magyarázatát. 
 

2.6.4.3. Egyéb Tudja a szilíciumvegyületekről tanultakat a mindennapi  
 

 alkalmazni jelenségek, információk értelmezésében.  
 

2.7 Fémek    
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színük, hő- és elektromos vezetőképességük, sűrűségük  
 

  (könnyű- és nehézfémek).  
 

 Értelmezze  a színük anyagszerkezeti okát. 
 

– Ötvözetek Fogalmi szint ötvözet fogalma.  
 

 Tudja  az ötvözetek típusai, szerkezete és tulajdonságai közti 
 

 értelmezni  összefüggéseket megadott információk alapján. 
 

– Előállítás Fogalmi szint elektrokémiai redukcióval, kémiai redukcióval (termit, hidrogénes redukcióval, termikus bontással. 
 

  szenes).  
 

 Értse  az alkalmazott előállítási mód, az anyagi minőség, a 
 

   tisztaság és a gazdaságosság közti kapcsolatot. 
 

– Korrózió Fogalmi szint a korrózió fogalma, a korrózióvédelem fajtái (bevonatok, katódos fémvédelem. 
 

  eloxálás).  
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 Értelmezze a rozsdaképződés folyamatát. a helyi elem képződését, az aktív és a passzív védelmet  
 

   (horganyzott és fehér bádog).  
 

 Tudjon elemezni egyszerű kísérleteket a fémek korróziójával,   
 

  illetve a korrózióvédelemmel kapcsolatban.   
 

2.7.1 Az s-mező     
 

fémei     
 

– Anyagszerkezet Fogalmi szint alkáli- és alkáliföldfémek, lángfestésük.   
 

 Értelmezze a vegyértékelektron-szerkezetüket. a lángfestés anyagszerkezeti magyarázatát.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint sűrűségük, halmazállapotuk, olvadáspontjuk,   
 

  megmunkálhatóságuk.   
 

 Fogalmi szint redoxi sajátságaik (elektronegativitásuk,   
 

  standardpotenciáljuk).   
 

 Értse a viselkedésüket levegőn (a tárolási körülményeket), peroxid képződését,  
 

  reakcióikat a tanult nemfémekkel, oxigénnel, vízzel; a reakcióikat lúgoldatokkal.  
 

  reakciók körülményeiben megmutatkozó különbségek   
 

  okát.   
 

 Tudja a lángfestéssel, a fizikai és kémiai sajátságaikkal   
 

 értelmezni kapcsolatos egyszerű kísérleteket.   
 

– Előfordulás Fogalmi szint vegyületekben (példákkal).   
 

– Előállítás Fogalmi szint  olvadékelektrolízissel.  
 

– Ionjaik Fogalmi szint ionjaik töltése, színe.   
 

 Értse  a szín és az elektronszerkezet kapcsolatát.  
 

– Élettani hatás Fogalmi szint K+, Na+, Mg2+, Ca2+ biológiai szerepe. Ba2+ és Sr2+ mérgező hatása.  
 

2.7.2 A p-mező fé-     
 

mei     
 

2.7.2.1 Alumínium     
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színe, sűrűsége, megmunkálhatósága, hő- és elektromos   
 

  vezetőképessége.   
 

 Értelmezze  a sűrűség és a megmunkálhatóság halmazszerkezeti okait.  
 

 Fogalmi szint redoxi sajátságai (elektronegativitása, standardpoten- amfoter jellege (reakció savval és lúgoldattal), akva- és  
 

  ciálja), reakciója savoldattal, passziválódás. hidroxokomplex.  
 

 Értse a viselkedését levegőn, a reakcióit nemfémekkel és a reakcióját fém-oxidokkal (termit),  
 

  savoldatokkal, reakcióját vas(III)-oxiddal (termit). vízzel (körülményeit), lúgoldatokkal.  
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 Tudjon egyszerű kísérleteket az alumínium tulajdonságaival  
 

 értelmezni kapcsolatban.  
 

– Előfordulás Fogalmi szint bauxit, agyagásványok.  
 

– Előállítás Fogalmi szint bauxit, timföld.  
 

 Értse az alumíniumgyártás főbb lépéseinek kémiai folyamatait. az alumíniumgyártás lépéseinek reakcióegyenleteit. 
 

– Felhasználás Fogalmi szint főbb területei (pl. gépek, eszközök, kábel, szerkezeti  
 

  elemek).  
 

– Ionja Fogalmi szint töltése, színe.  
 

2.7.2.2 Ón és ólom    
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színük, sűrűségük, megmunkálhatóságuk. oxidációs számaik. 
 

 Értse a viselkedésüket levegőn. az ólom reakcióit oxidáló és nem oxidáló savakkal. 
 

– Egyéb Fogalmi szint savas ólomakkumulátor, ötvözőanyag, mérgező hatás.  
 

2.7.3 A d-mező fé-    
 

mei    
 

– Főbb jellemzőik Fogalmi szint  sűrűségük, elektronegativitásuk, és standardpotenciáljuk. 
 

 Értse  többféle oxidációs állapotukat, az ionok színe és 
 

   elektronszerkezete közti kapcsolatot, a kationok erős 
 

   polarizáló hatásának következményeit (rosszul oldódó, 
 

   színes vegyületek, komplexképzési hajlam). 
 

2.7.3.1 Vascsoport    
 

(Fe, Co, Ni)    
 

– Anyagszerkezet Értse  vegyértékelektron-szerkezetüket. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint a vas mechanikai tulajdonságai. ferromágnesesség. 
 

 Értse  a vas megmunkálhatósága és a rácstípus közti kapcsolatot. 
 

 Fogalmi szint a vas redoxi sajátságai (elektronegativitása, a kobalt és a nikkel redoxi sajátságai (elektronegativitása, 
 

  standardpotenciálja), passziválódása. standardpotenciálja), passziválódása. 
 

 Értse a vas viselkedését levegőn, reakcióit nemfémekkel, a nikkel és a kobalt viselkedését levegőn, reakcióikat 
 

  savakkal. nemfémekkel, savakkal. 
 

 Tudjon a vassal kapcsolatos egyszerű kísérleteket. a kobalttal és a nikkellel kapcsolatos egyszerű 
 

 értelmezni  kísérleteket. 
 

– Ionjaik Fogalmi szint színe (hidratált Fe2+, Fe3+) oxidációs száma, színe (hidratált Ni2+, Co2+, vízmentes 
 

  a vasionok élettani szerepe (hem, citokrómok). Co2+). 
 

– Előfordulás Fogalmi szint vasércek.  
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– Előállítás Tudja az ipari vas- és acélgyártás során felhasznált anyagokat, a  
 

  folyamat legfontosabb lépéseit, és a termékeket.  
 

– Felhasználás Fogalmi szint öntöttvas és acél, szerkezeti anyag (Fe). ötvözőanyag (Co, Ni). 
 

2.7.3.2 Rézcsoport    
 

(Cu, Ag, Au)    
 

– Anyagszerkezet Értse  a vegyértékelektron-szerkezetüket. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színük, sűrűségük, megmunkálhatóságuk, hő- és  
 

  elektromos vezetőképességük.  
 

 Fogalmi szint redoxi sajátságaik (elektronegativitásuk, standardpoten-  
 

  ciáljuk), viselkedésük levegőn, reakcióképességük oxidáló  
 

  és nem oxidáló savakkal.  
 

 Értse a reakciójukat oxigénnel. az oxidáló és nem oxidáló savakkal végbemenő reakciók 
 

   egyenleteit. 
 

 Tudjon a rézzel, az ezüsttel és az arannyal kapcsolatos egyszerű  
 

 értelmezni kísérleteket.  
 

– Előfordulás Fogalmi szint  elemi állapotban, illetve vegyületekben (szulfidos ércek). 
 

– Ionjaik Fogalmi szint töltése (Cu2+, Ag+), színe (Ag+, hidratált és vízmentes oxidációs száma (Cu+). 
 

  Cu2+).  
 

 Értse  a réz(II)- és az ezüstionok reakcióját NaOH-, illetve 
 

   ammóniaoldattal. 
 

– Élettani hatás Fogalmi szint biológiai jelentőségük, illetve mérgező hatásuk.  
 

– Felhasználás Fogalmi szint elemi állapotban: ékszerek, elektrotechnika, képző- fényképészet (ezüst), analitikai kémia. 
 

  művészet, ötvözetek (sárgaréz, bronz);  
 

  vegyületeik: permetezés (rézgálic).  
 

2.7.3.3 Cink    
 

– Anyagszerkezet Értse vegyértékelektron-szerkezetét, ionjának töltését.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint sűrűsége, redoxi sajátságai (elektronegativitása, amfoter jellege. 
 

  standardpotenciálja).  
 

 Értse a viselkedését levegőn, a reakcióját nemfémekkel, a reakcióját tömény, oxidáló savakkal. 
 

  savakkal.  
 

 Tudjon cinkkel kapcsolatos egyszerű kísérleteket.  
 

 értelmezni   
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– Egyéb Tudja az előfordulásával, előállításával, felhasználásával,  
 

 értelmezni élettani hatásával kapcsolatos információkat.   
 

2.7.3.4 Higany     
 

– Anyagszerkezet Fogalmi szint   oxidációs száma. 
 

     
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint   halmazállapota, sűrűsége, redoxi sajátságai 
 

    (elektronegativitása, standardpotenciálja), oxidjának 
 

    bomlékonysága. 
 

 Értse   a viselkedését levegőn, a reakcióját kénnel, oxidjának 
 

    termikus bontását, a reakcióját oxidáló és nem oxidáló 
 

    hatású savakkal. 
 

– Élettani hatás Fogalmi szint   mérgező hatása elemi állapotban, illetve vegyületeiben. 
 

– Felhasználás Fogalmi szint   elektrotechnika, hőmérők, katalizátor, amalgámok. 
 

2.7.3.5 Egyéb Tudja a fémekről tanultakat a mindennapi jelenségek,   
 

 alkalmazni információk értelmezésében.   
 

2.7.3.6 Egyéb     
 

átmenetifém-     
 

vegyületek     
 

Kálium-permanga-     
 

nát (hipermangán,     
 

KMnO4)     
 

– Tulajdonságai Fogalmi szint   színe, halmazállapota, vízoldhatósága, 
 

    redoxi sajátsága, termikus bontása. 
 

– Felhasználás Fogalmi szint   fertőtlenítés, oxidálószer. 
 

– Egyéb Tudja   alkalmazni a kálium-permanganátról tanultakat a 
 

    mindennapi jelenségek, információk értelmezésében. 
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3.1 A szerves ve-    
 

gyületek általános    
 

jellemzŊi    
 

Szerves anyag Fogalmi szint a szerves vegyületek külön tárgyalásának oka (vis vitalis Wöhler 
 

  elmélet), organogén elemek.  
 

 Értse a szénatom molekulaképző sajátságait.  
 

A szerves moleku- Fogalmi szint konstitúció, konfiguráció, konformáció. konformerek. 
 

lák szerkezete Értse  az etán és a ciklohexán konformációit, az ekvatoriális és 
 

   az axiális ligandumokat. 
 

 Tudja megszerkeszteni molekulák konstitúciós képletét.  
 

Izoméria Fogalmi szint az izoméria fogalma, konstitúciós izoméria, térizoméria optikai izoméria, kiralitás fogalma, enantiomerpár, 
 

– Az izoméria  (sztereoizoméria), geometriai (cisz-transz) izomerek. diasztereomerpár. 
 

típusai    
 

 Értse a cisz-transz izomériát a but-2-én példáján. a geometriai izoméria kialakulásának feltételét, 
 

   a kiralitáscentrum, illetve a kiralitás feltételét, 
 

   egy konkrét példán az enantiomerpár, illetve a 
 

   diasztereomerpár fogalmát. 
 

    
 

 Tudja felírni adott molekulaképletű vegyületek konstitúciós felismerni a geometriai izomereket, felismerni a kira- 
 

  izomerjeit. litáscentrumot a molekulában. 
 

Homológ sor Fogalmi szint homológ sor fogalma.  
 

 Tudja  meghatározni az adott homológ sor általános 
 

   összegképletét. 
 

Funkciós csoport Fogalmi szint funkciós csoport fogalma, nevük, képletük.  
 

 Tudja felismerni a tanult funkciós csoportokat a konstitúciós  
 

  képletben.  
 

A szerves vegyüle- Fogalmi szint csoportosítás funkciós csoport szerint, csoportosítás  
 

tek csoportosítása  szénlánc szerint.  
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Tulajdonságok Értse az olvadáspontot, a forráspontot és az oldhatóságot befo-  
 

  lyásoló tényezőket.  
 

– Reakciótípusok Fogalmi szint a többszörös kötés szerepe, a funkciós csoportok szerepe, -kötés szerepe. 
 

  szubsztitúció, addíció, polimerizáció, polikondenzáció,  
 

  elimináció.  
 

 Tudja felismerni az egyenlet alapján, hogy a reakció melyik  
 

  reakciótípusba tartozik.  
 

3.2 Szénhidro-    
 

gének    
 

3.2.1 Alkánok, cik-    
 

loalkánok    
 

(Paraffinok,    
 

cikloparaffinok)    
 

 Fogalmi szint Alkán és cikloalkán fogalma, általános összegképletük.  
 

– Nevezéktan Fogalmi szint az első nyolc normális láncú alkán neve, az első négy az első húsz normális láncú alkán neve, az alkilcsoportok 
 

  cikloalkán neve, alkilcsoportok (normális láncú, rendűsége. 
 

  izopropil) nevei, a szénatom rendűsége.  
 

 Értse az elágazó alkánok (cikloalkánok) elnevezésének elemi  
 

  szabályait (leghosszabb szénlánc, sorszámozás).  
 

 Tudja elnevezni az egyszerűbb elágazó láncú alkánokat. az egyszerűbb gyűrűs, oldalláncot tartalmazó alkánokat. 
 

– Izoméria Értse a konstitúciós izoméria lehetőségeit az alkánok és  
 

  cikloalkánok körében.  
 

– Anyagszerkezet Értse a tetraéderes szerkezetet a szénatom körül,  
 

  a polaritásukat, rácstípusukat.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színük, szaguk, halmazállapotuk, oldhatóságuk.  
 

 Értelmezze az olvadás- és forráspont változását a homológ sorban. az olvadás- és forráspont kapcsolatát az alkán- illetve 
 

   cikloalkán-molekula térszerkezetével. 
 

 Tudja összehasonlítani bármely két, normális láncú alkán összehasonlítani azonos szénatomszámú alkánizomerek 
 

  forráspontját. olvadáspontját és forráspontját; azonos szénatomszámú 
 

   alkán és cikloalkán olvadáspontját és forráspontját. 
 

– Kémiai reakciók Fogalmi szint égésük, alkán-levegő elegyek robbanékonysága, krakkolás. 
 

  szubsztitúció fogalma, szubsztitúciójuk halogénekkel,  
 

  hőbontásuk.  
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 Értelmezze a reakciókészségüket, a metán klórozását a nagyobb szénatomszámú szénhidrogének krakkolását, a  
 

   folyamat termékeit,  
 

   az etin és korom előállítását metánból.  
 

 Tudja kísérlettel igazolni a reakciókészségüket, felírni tökéletes égésük egyenletét általános képlettel is.  
 

  összehasonlítani a telítetlen vegyületek   
 

  reakciókészségével,   
 

  felírni tökéletes égésük egyenletét,   
 

  felírni egyenlettel a metán klórozását.   
 

– Előfordulás Fogalmi szint földgáz, kőolaj, a kőolajfeldolgozás fontosabb frakciói, benzinreformálás.  
 

  ólommentes benzin, környezetvédelmi vonatkozások.   
 

 Értelmezze a kőolaj feldolgozásának elvi alapjait, a frakciók   
 

  összetételét, az oktánszámot.   
 

– Felhasználás Fogalmi szint energiahordozók, oldószerek, szerves vegyületek szintézisgáz, acetilén, korom előállítása  
 

  (halogénezett és oxigéntartalmú szerves vegyületek)   
 

  előállítása.   
 

 Értse  a szintézisgáz előállítását.  
 

3.2.2 Alkének     
 

(olefinek)     
 

 Fogalmi szint alkén (olefin) fogalma, általános összegképletük.   
 

– Nevezéktan Fogalmi szint a kettős kötés helye, mint új szabály az elnevezésnél,   
 

  vinilcsoport.   
 

 Tudja megadni az egyszerűbb alkének szabályos nevét.   
 

– Izoméria Fogalmi szint geometriai izoméria.   
 

 Értse a konstitúciós izoméria lehetőségeit az alkének körében.   
 

 Tudja bemutatni az izoméria lehetőségeit a butén példáján. felismerni a geometriai izomereket más alkének esetében.  
 

– Molekulaszer- Értelmezze a térbeli alakot az etén példáján,   
 

kezet  az alkének polaritását.   
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színük, szaguk, halmazállapotuk, oldhatóságuk.   
 

 Értse az olvadás- és forráspont változását a homológ sorban. az olvadás- és forráspont kapcsolatát az alkénmolekula  
 

   térszerkezetével.  
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–Kémiai reakciók Fogalmi szint kormozó égés levegőn, addíció fogalma, addíciós Markovnyikov-szabály. 
 

  reakcióik (halogén-, hidrogén-halogenid, vízaddíció,  
 

  telítés) a termékek elnevezésével, polimerizáció,  
 

  monomer és polimer fogalma, polimerizációs reakcióik a  
 

  termékek elnevezésével.  
 

 Értelmezze a reakciókészségüket, az etén példáján a brómos víz a kormozó égés okait. 
 

  elszíntelenítését (reakcióegyenletekkel, a folyamatok  
 

  körülményeinek jelölésével), az etén és a propén polimeri-  
 

  zációját.  
 

 Tudja értelmezni az alkénekkel kapcsolatos egyszerű kém- felírni tökéletes égésük egyenletét általánosan is, 
 

  csőkísérleteket, felírni tökéletes égésük egyenletét. jelölni az egyszerűbb alkének addíciós folyamatait 
 

   (alkalmazni a Markovnyikov-szabályt), a termékek elne- 
 

   vezésével, jelölni az egyszerűbb alkének polimerizációs 
 

   folyamatait. 
 

– Előállítás Fogalmi szint  iparban kőolajból. 
 

 Értse  az etén laboratóriumi előállításának egyenletét, 
 

   az etén etanolból való előállításának kísérletét. 
 

3.2.3 Több kettős    
 

kötést tartalmazó    
 

szénhidrogének    
 

3.2.3.1 Diének Fogalmi szint dién fogalma. általános összegképletük. 
 

– Nevezéktan Fogalmi szint buta-1,3-dién, izoprén.  
 

– Anyagszerkezet Fogalmi szint  a konjugált kettős kötés fogalma (delokalizáció). 
 

 Értse  a buta-1,3-dién téralkatát. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint polimerizációjuk halmazállapotuk, színük (butadién, izoprén), addíciós 
 

   reakcióik. 
 

 Értse  a butadién és izoprén [1,2] és [1,4]-addícióját brómmal, 
 

   a butadién és az izoprén [1,2]- és [1,4]-polimerizációját, 
 

   az izoprén [3,4]-polimerizációját. 
 

– Felhasználás Fogalmi szint műgumi  
 

3.2.3.2 Természetes Fogalmi szint kaucsuk, gumi, karotinoidok.  
 

poliének Értelmezze  a kaucsuk és a vulkanizált kaucsuk (gumi, ebonit) közötti 
 

   szerkezeti különbséget, a karotinoidok színének 
 

   molekulaszerkezeti magyarázatát. 
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3.2.4 Alkinok    
 

 Fogalmi szint alkin fogalma. általános összegképletük. 
 

3.2.4.1 Etin    
 

(acetilén)    
 

– Molekulaszer- Értse téralkatát, kötés- és molekulapolaritását. kötésszögeit. 
 

kezet    
 

–Tulajdonságok Fogalmi szint színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága (vízben, ace-  
 

  tonban).  
 

 Tudja az etin fizikai tulajdonságait demonstráló egyszerű  
 

 értelmezni kísérleteket.  
 

–Kémiai reakciók Fogalmi szint robbanékonysága, égése, addíciós reakciói.  
 

 Értse, a reakciókészségét, a tökéletes égését (egyenlettel), kormozó égésének okát, savi sajátságát, a sóképzését nát- 
 

 értelmezze hidrogén-, HCl- és brómaddícióját. riummal 
 

   vízaddícióját és körülményeit. 
 

 Tudja az etin kémiai tulajdonságait demonstráló egyszerű  
 

 értelmezni kísérleteket.  
 

– Előállítás Fogalmi szint  iparban metánból, laboratóriumban kalcium-karbidból 
 

   (kísérlet, reakcióegyenlet). 
 

– Felhasználás Tudja felhasználásával, jelentőségével kapcsolatos  
 

 értelmezni információkat.  
 

3.2.5 Aromás    
 

szénhidrogének Fogalmi szint aromás vegyület.  
 

– Nevezéktan Fogalmi szint  arilcsoportok (fenil, benzil), orto, meta, para helyzet. 
 

 Tudja  a benzol egyszerű származékainak elnevezését. 
 

3.2.5.1 Benzol Fogalmi szint hat delokalizált elektron. delokalizált π-elektronok. 
 

– Molekulaszerke- Értelmezze a térszerkezetét, polaritását. az aromás jelleg energiaviszonyait. 
 

zet Tudja  a C-C kötési energiát és a kötéstávolságot más szénhid- 
 

 értelmezni  rogénekhez viszonyítva. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága.  
 

 Fogalmi szint kormozó égése, szubsztitúciós reakciói.  
 

 Értse a reakciókészségét, a halogén-szubsztitúcióját. a kormozó égés magyarázatát, 
 

   nitrálását (a reakciók körülményeivel). 
 

– Előállítás Fogalmi szint  aromatizációval (benzinreformálás). 
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– Élettani hatás Fogalmi szint rákkeltő hatás.  
 

3.2.5.2 Toluol, Fogalmi szint  képletük, halmazállapotuk. 
 

sztirol Értse  a sztirol polimerizációját. 
 

– Felhasználás Fogalmi szint  oldószer (toluol: benzol helyett is), műanyag (poli-sztirol: 
 

   PS), származékaik: robbanószerek (TNT). 
 

3.2.5.3 Naftalin    
 

– Molekulaszer- Fogalmi szint  10 delokalizált -elektron. 
 

kezet Értelmezze  az aromás jelleget és hasonlítsa össze a benzoléval. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint  színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága, szublimációja. 
 

 Értse  az olvadáspontja és az oldhatósága anyagszerkezeti 
 

   magyarázatát. 
 

 Fogalmi szint  szubsztitúciós reakciói. 
 

 Értse   
 

– Felhasználás Fogalmi szint  molyriasztó, műanyagok, festékek alapanyaga. 
 

Egyéb Tudja a szénhidrogénekről tanultakat a mindennapi jelenségek,  
 

 alkalmazni információk értelmezésében.  
 

3.3 Halogéntartal-    
 

mú szerves    
 

vegyületek    
 

Elnevezés Fogalmi szint alkil-halogenid, szabályos elnevezés. rendűségük. 
 

 Tudja a tanult szénhidrogénekből származtatott vegyületek  
 

  elnevezését.  
 

Anyagszerkezet Értse  polaritásukat. 
 

Tulajdonságok Fogalmi szint a tanult vegyületek halmazállapota, oldékonysága.  
 

 Értse  a halogéntartalmú szerves vegyületek molekulatömegének 
 

   és polaritásának kapcsolatát a fizikai tulajdonságaikkal. 
 

 Tudja  összehasonlítani a halogéntartalmú szerves vegyületek 
 

   olvadás- és forráspontját, valamint oldhatóságát az azonos 
 

   szénatomszámú szénhidrogénekével. 
 

Kémiai reakciók Fogalmi szint polimerizációjuk (vinil-klorid, tetrafluor-etén). szubsztitúció, elimináció, Zajcev-szabály. 
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 Értelmezze  a Zajcev-szabályt; az elimináció és a szubsztitúció  
 

   kapcsolatát az alkalmazott körülményekkel.  
 

 Tudja  elemezni egyszerűbb alkil-halogenidek szubsztitúciós és  
 

   eliminációs reakcióit.  
 

Előállítás Tudja  különböző alkil-halogenidek előállítási módjait.  
 

Felhasználás Fogalmi szint oldószer (kloroform, szén-tetraklorid), hajtógáz,   
 

  hűtőfolyadék (freon-12), tűzoltószer, műanyag (tetrafluor-   
 

  eténből teflon, vinil-kloridból PVC).   
 

Élettani, ökológiai Fogalmi szint a halogéntartalmú szerves vegyületek környezetvédelmi   
 

hatás  vonatkozásai (ózonlyuk, savas eső), mérgező hatásuk.   
 

Egyéb Tudja a halogéntartalmú szerves vegyületekről tanultakat a   
 

 alkalmazni mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.   
 

3.4 Oxigéntartal-     
 

mú szerves vegyü-     
 

letek     
 

Egyszerű funkciós Fogalmi szint hidroxil-, éter-, oxocsoport (karbonilcsoport).   
 

csoportok Tudja felismerni az egyszerű funkciós csoportokat a konstitúciós   
 

  képletben.   
 

Összetett funkciós Fogalmi szint karboxil-, észtercsoport.   
 

csoportok és Tudja felismerni az összetett funkciós csoportokat a konstitúciós   
 

származtatásuk  képletben.   
 

Vegyületcsoportok Fogalmi szint alkohol, fenol, éter, aldehid, keton, észter és karbonsav.   
 

 Tudja csoportba sorolni az adott konstitúciójú vegyületeket.   
 

3.4.1 Hidroxive-     
 

gyületek     
 

3.4.1.1 Alkoholok Fogalmi szint alkohol fogalma.   
 

 Értse az egyértékű, telített, nyílt láncú alkoholok általános   
 

  képletét.   
 

 Tudja  megállapítani a rendűséget és az értékűséget.  
 

– Nevezéktan Fogalmi szint az elnevezés szabályai (alkil-alkohol, szabályos név),   
 

  triviális nevek (faszesz, borszesz, glikol, glicerin).   
 

 Tudja az egyszerűbb alkoholok elnevezését, a név alapján a   
 

  konstitúció felírását.   
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– Anyagszerkezet Értse a polaritásukat, hidrogénkötésre való hajlamukat.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színük, szaguk, sűrűségük, halmazállapotuk, oldhatóságuk  
 

  (a tanult vegyületek esetében).  
 

 Értse  a hidroxilcsoport és a szénlánc szerepét az olvadáspont, a 
 

   forráspont és az oldhatóság meghatározásában. 
 

 Tudja  viszonyítani a különböző alkoholok olvadás- és 
 

   forráspontját a megfelelő moláris tömegű alkánokéhoz, 
 

   becsülni különböző alkoholok olvadás- és forráspont- 
 

   viszonyait, oldhatóságát. 
 

– Kémiai reakciók Fogalmi szint reakció szerves és szervetlen savakkal (észterképzés), sav–bázis sajátságaik, reakciójuk nátriummal, éterképzés, 
 

  égés, a primer és a szekunder alkoholok oxidációja, az vízelimináció. 
 

  alkoholok oldatának kémhatása.  
 

 Értse az alkoholok reakcióit az etanol példáján, az etanol és a az alkoholok oldatának kémhatását. 
 

  propán-2-ol oxidációját.  
 

 Tudja értelmezni az alkoholok oldhatóságával, kémiai tulaj- értelmezni az alkoholok kémiai reakcióit a megadott ve- 
 

  donságaival kapcsolatos egyszerű kémcsőkísérleteket. gyületek esetében, a reakciók jelölését általánosan is. 
 

– Előfordulás Fogalmi szint észterekben, kötötten.  
 

– Élettani hatás Fogalmi szint az etanol és a metanol mérgező hatása. a glikol mérgező hatása. 
 

– Előállítás Fogalmi szint etanol eténből, illetve erjesztéssel. metanol szintézisgázból. 
 

 Értse, tudja az előállítási egyenleteket.  
 

– Felhasználás Tudja az előfordulásukkal, előállításukkal, felhasználásukkal, és  
 

 értelmezni tudománytörténeti vonatkozásaikkal (Alfred Nobel)  
 

  kapcsolatos információkat.  
 

 Értelmezze  a felhasználásukkal kapcsolatos tulajdonságokat. 
 

3.4.1.2 Fenolok Fogalmi szint fenolok fogalma.  
 

3.4.1.2.1 Fenol Fogalmi szint fenol  
 

– Anyagszerkezet Értse polaritását, hidrogénkötésre való hajlamát. a téralkatát. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint halmazállapota, színe, szaga, oldhatósága.  
 

– Kémiai reakciók Fogalmi szint  sav–bázis sajátságai, sóképzése. 
 

 Értelmezze  a reakcióját vízzel, nátrium-hidroxiddal (a termékek 
 

   elnevezésével). 
 

   a savi erősségét az etanolhoz és a szénsavhoz viszonyítva, 
 

   az oxidációval szembeni érzékenységét. 
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– Élettani hatás Fogalmi szint baktériumölő, mérgező.  
 

– Felhasználás Fogalmi szint fertőtlenítőszer. műanyaggyártás. 
 

3.4.2 Éterek    
 

– Nevezéktan Fogalmi szint csoportnevek + éter.  
 

 Tudja  elnevezni az egyszerűbb étereket. 
 

– Anyagszerkezet Értse  a polaritásukat. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint oldhatóságuk, szaguk, halmazállapotuk a dietil-éter  
 

  példáján.  
 

 Értelmezze az éterek olvadáspontját, forráspontját és oldhatóságát a  
 

  dietil-éter példáján.  
 

 Tudja  viszonyítani az éterek olvadás- és forráspontját, valamint 
 

   oldhatóságát a megfelelő moláris tömegű alkoholokéhoz 
 

   és alkánokéhoz. 
 

 Fogalmi szint a dietil-éter gyúlékonysága.  
 

– Előállítás Fogalmi szint  szimmetrikus és vegyes étereké. 
 

 Értse  a dietil-éter előállítását etanolból, a reakció körülményeit. 
 

– Felhasználás Fogalmi szint a dietil-éter felhasználása.  
 

3.4.3 Oxovegyü-    
 

letek    
 

– Csoportosítás Fogalmi szint aldehidek (formilcsoport), ketonok (ketocsoport).  
 

– Nevezéktan Fogalmi szint szabályos név (alkanal, alkanon, csoportnevek + keton), triviális név (benzaldehid, akrolein). 
 

  triviális név (formaldehid, acetaldehid, aceton).  
 

 Tudja a tanult triviális nevek szabályos elnevezésének az egyszerűbb oxovegyületek elnevezését. 
 

  megadását.  
 

– Anyagszerkezet Értse az oxocsoport polaritását.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint halmazállapot, oldhatóság a tanult vegyületek esetében.  
 

 Tudja  viszonyítani az oxovegyületek olvadás- és forráspontját, 
 

   valamint oldhatóságát az azonos szénatomszámú 
 

   alkoholokéhoz és éterekéhez. 
 

– Kémiai reakciók Fogalmi szint oxidációjuk. redukciójuk alkohollá, addíciós reakcióik. 
 

 Értse a formaldehid, az acetaldehid és az aceton oxidálhatósága a formaldehid, az acetaldehid és az aceton redukcióját, a 
 

  közötti különbségeket (ezüsttükörpróba, Fehling-reakció). paraformaldehid keletkezését. 
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 Tudja értelmezni az oxovegyületekkel kapcsolatos egyszerű értelmezni az egyszerű oxovegyületek redoxi átalakítását.  
 

  kísérleteket, felírni az aldehidek ezüsttükörpróbájának és Fehling-  
 

  felírni a redoxi sajátságokkal kapcsolatos egyenleteket az reakciójának egyenletét (általánosan is).  
 

  acetaldehid és az aceton példáján.   
 

– Előállítás Fogalmi szint  formaldehid (metanolból).  
 

– Felhasználás Fogalmi szint formaldehid (tartósítás, műanyagipar), aceton (oldószer).   
 

 Értse  a formalin összetételét.  
 

– Élettani hatás Fogalmi szint formaldehid (sejtméreg, baktériumölő hatás), aceton   
 

  (cukorbetegség, alkoholizmus).   
 

3.4.4 Karbonsavak     
 

– Csoportosítás Fogalmi szint csoportosításuk értékűség és szénlánc szerint, a telített,   
 

  nyílt szénláncú monokarbonsavak általános képlete.   
 

 Tudja a tanult karbonsavakat csoportba sorolni.   
 

– Nevezéktan Fogalmi szint szabályos név, triviális név (hangyasav, ecetsav, triviális név (vajsav, tereftálsav).  
 

  palmitinsav, sztearinsav, oxálsav, olajsav, benzoesav), acilcsoport,  
 

  karboxilcsoport, savmaradék, a hangyasav és az ecetsav a hangyasav és az ecetsav acilcsoportjának neve.  
 

  savmaradékának neve.   
 

 Tudja  az egyszerűbb karbonsavmolekulák acilcsoportjának és  
 

   savmaradékának elnevezését, a szabályos név megadását  
 

   az adott képlet alapján.  
 

– Anyagszerkezet Értse a karboxilcsoport polaritását. a karbonsavak dimerizációját.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színük, szaguk, halmazállapotuk, oldhatóságuk.   
 

 Értse a hidrogénkötés és a szénlánc szerepét a karbonsavak   
 

  olvadás- és forráspontja, valamint oldhatósága   
 

  meghatározásában.   
 

 Tudja  viszonyítani a karbonsavak olvadás- és forráspontját,  
 

   valamint oldhatóságát a megfelelő moláris tömegű  
 

   alkoholokéhoz és észterekéhez.  
 

– Kémiai reakciók Fogalmi szint sav–bázis sajátságaik, észterképződés. a hangyasav redukáló sajátsága, redukciója primer  
 

   alkohollá.  
 

 Értse az ecetsav reakcióját nátriummal, nátrium-hidroxiddal, a savi erősség változását a homológ sorban,  
 

  nátrium-hidrogén-karbonáttal, a hidrogén-kloridhoz az ecetsavnak a fenolhoz viszonyított savi erősségét  
 

  viszonyított savi erősségét, az etanol és ecetsav a hangyasav ezüsttükörpróbájának egyenletét, a  
 

  egyensúlyi reakcióját. hangyasav reakcióját brómos vízzel.  
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 Tudja értelmezni a karbonsavakkal kapcsolatos egyszerű felírni a karbonsavak sóképzésének egyenleteit, valamint  
 

  kísérleteket. alkoholokkal való észteresítési reakcióit.  
 

– Előállítás Értse az ecetsav előállításának folyamatait.   
 

– Egyéb Tudja az előfordulásukkal, felhasználásukkal, és tudomány-   
 

 értelmezni történeti vonatkozásaikkal kapcsolatos információkat.   
 

3.4.4.1 Egyéb Fogalmi szint Szent-Györgyi Albert tejsav, borkősav, szalicilsav, citromsav, piroszőlősav  
 

funkciós csoportot Tudja alkalmazni az előfordulásukkal, felhasználásukkal, és   
 

tartalmazó  tudománytörténeti vonatkozásaikkal kapcsolatos   
 

karbonsavak  információkat.   
 

3.4.4.3 A karbon- Fogalmi szint elnevezésük, halmazállapotuk.   
 

savak sói     
 

– Felhasználás Értse a szappan tisztító hatását.   
 

3.4.5 Észterek     
 

– Csoportosítás Fogalmi szint csoportosítás az alkohollal kapcsolódó sav típusa szerint.   
 

3.4.5.1 Karbonsav-     
 

észterek     
 

– Nevezéktan Tudja az etil-acetát nevét, szerkezetét. az egyszerűbb karbonsav-észterek elnevezését.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint halmazállapotuk, szaguk, oldhatóságuk (viaszok és gyü-   
 

  mölcsészterek).   
 

 Tudja  viszonyítani karbonsavészterek olvadás- és forráspontját,  
 

   valamint oldhatóságát az azonos moláris tömegű  
 

   karbonsavakéhoz, és oxovegyületekéhez.  
 

– Kémiai reakció Fogalmi szint lúgos hidrolízis.   
 

 Értse az etil-acetát hidrolízisét.   
 

 Tudja értelmezni a karbonsav-észterekkel kapcsolatos egyszerű felírni az egyszerűbb karbonsav-észterek hidrolízisének  
 

  kísérleteket. egyenletét.  
 

– Előállítás Fogalmi szint karbonsavból és alkoholból.   
 

– Felhasználás Tudja az előfordulásukkal, felhasználásukkal kapcsolatos   
 

 értelmezni információkat.   
 

– Zsírok, olajok Fogalmi szint zsír és olaj fogalma, általános szerkezetük, halmazálla-   
 

(gliceridek)  potuk, oldhatóságuk, hidrolízisük, biológiai jelentőségük.   
 

 Értelmezze a zsírok, olajok lúgos hidrolízisét (elszappanosítás), a a zsírok és olajok eltérő halmazállapotát.  
 

  telítetlenség kimutatását.   
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 Tudja felírni  tetszőleges glicerid lúgos hidrolízisének egyenletét.  
 

3.4.5.2 Szervetlen- Fogalmi szint foszfátészterek (biológiai szerep) nitroglicerin (robbanóanyag, gyógyszer), szulfátészterek  
 

sav-észterek   (mosószer).  
 

Egyéb Tudja az oxigéntartalmú szerves vegyületekről tanultakat a   
 

 alkalmazni mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.   
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3.5 Nitrogéntar-    
 

talmú szerves ve-    
 

gyületek    
 

3.5.1 Aminok Fogalmi szint funkciós csoportjuk.  
 

– Csoportosítás Fogalmi szint  értékűségük, rendűségük, az egyértékű, nyílt láncú alkil- 
 

   aminok homológ sorának általános képlete. 
 

 Tudja  felismerni az értékűségüket, a rendűségüket. 
 

– Elnevezés Fogalmi szint az elnevezésük szabályai. triviális név (anilin). 
 

 Tudja az egy, két és három szénatomos aminok elnevezését. az egyszerűbb aminok elnevezését és csoportba sorolását 
 

   a képlet alapján, a név alapján a képlet felírását. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint  színük, szaguk, halmazállapotuk, oldhatóságuk. 
 

 Értelmezze  az aminok olvadás- és forráspontjának, valamint 
 

   oldhatóságának halmazszerkezeti okait, az anilin 
 

   oldhatóságát. 
 

 Tudja  összehasonlítani az izomer aminok (primer, szekunder, 
 

   tercier) forráspontját egymással és a megfelelő moláris 
 

   tömegű alkánokéval. 
 

– Kémiai reakciók Fogalmi szint sav–bázis sajátságaik. amidképzés. 
 

 Értse a metil-amin reakcióját vízzel, hidrogén-kloriddal, a  
 

  keletkezett só elnevezését.  
 

 Tudja  az alkil- és aril-aminok reakcióját vízzel és hidrogén- 
 

 értelmezni  kloriddal. 
 

3.5.2 Aminosavak Fogalmi szint aminosav fogalma.  
 

– Példák Fogalmi szint glicin.  
 

– Csoportosítás Fogalmi szint csoportosításuk az oldalláncok fajtái szerint.  
 

– Szerkezet Fogalmi szint az -aminosav általános szerkezete. kiralitásuk, a természetes eredetű aminosavak 
 

   konfigurációja. 
 

 Értelmezze ikerionos szerkezetüket a glicin példáján.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint halmazállapotuk.  
 

 Értse a glicin olvadáspontjának magyarázatát.  
 

 Fogalmi szint amfoter jellegük.  
 

 Értelmezze a glicin sósavval, nátrium-hidroxiddal való reakcióját.  
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 Tudja  megbecsülni a természetes eredetű aminosavak  
 

   polaritását, sav-bázis tulajdonságát képlet alapján.  
 

– Előfordulás Fogalmi szint a fehérjékben, kötötten.   
 

3.5.3 Savamidok Fogalmi szint funkciós csoport.   
 

– Elnevezés Fogalmi szint az elnevezés szabályai, triviális nevek (formamid,   
 

  acetamid, karbamid).   
 

 Tudja  elnevezni az egyszerűbb amidokat.  
 

– Anyagszerkezet Fogalmi szint  delokalizált π-elektronrendszerük.  
 

 Értse a polaritásukat a síkalkatú -vázukat.  
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint halmazállapotuk. oldhatóságuk.  
 

 Értse az olvadáspontjuk halmazszerkezeti magyarázatát.   
 

 Tudja  viszonyítani a hidrogénkötés erősségét a megfelelő  
 

   moláris tömegű karbonsavakhoz.  
 

– Kémiai reakciók Fogalmi szint  savas hidrolízisük, sav-bázis tulajdonságaik.  
 

3.5.4 Nitrogéntar-     
 

talmú heterocik-     
 

lusos vegyületek     
 

3.5.4.1 Piridin Fogalmi szint konstitúciója, aromás elektronrendszere.   
 

 Értse a polaritását.   
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága.   
 

 Értelmezze  az olvadáspontját és az oldhatóságát.  
 

 Fogalmi szint  sav–bázis sajátságai,  
 

   szubsztitúciós hajlama.  
 

 Értse  a reakcióját vízzel és hidrogén-kloriddal,  
 

   a halogénszubsztitúcióját, a folyamat körülményeit, a  
 

   benzolhoz viszonyított szubsztitúciós hajlamát.  
 

– Jelentőség Fogalmi szint  több vitamin, enzim, gyógyszer tartalmazza.  
 

– Felhasználás Fogalmi szint    
 

3.5.4.2 Pirimidin Fogalmi szint konstitúciója, aromás elektronrendszere.   
 

 Értse a polaritását.   
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint  halmazállapota, oldhatósága, sav–bázis sajátságai.  
 

 Értelmezze  az oldhatóságát.  
 

– Jelentőség Fogalmi szint a pirimidinszármazékok nukleotidalkotók.   
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3.5.4.3 Pirrol Fogalmi szint konstitúciója, aromás elektronrendszere.  
 

 Értse  a polaritását. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint  halmazállapota, oldhatósága, sav-bázis sajátságai, 
 

   szubsztitúciós hajlama. 
 

 Értse,  az oldhatóságát, olvadáspontját piridinéhez viszonyítva, a 
 

 értelmezze  szubsztitúcióját brómmal, a reakció körülményeit, a 
 

   szubsztitúciós készségét a benzoléhoz viszonyítva. 
 

– Jelentőség Fogalmi szint porfirinváz (klorofill, hemoglobin).  
 

3.5.4.4 Imidazol Fogalmi szint konstitúciója, aromás elektronrendszere.  
 

 Értse  a polaritását. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint  amfoter jellege, 
 

   halmazállapota, oldhatósága. 
 

 Értelmezze  amfoter sajátságát, 
 

   az oldhatóságát és az olvadáspontját, az olvadáspontjának 
 

   a pirroléhoz viszonyított értékét, reakcióját savval, 
 

   bázissal. 
 

– Jelentőség Fogalmi szint  fehérjék oldalláncában protonátvivő szerepet játszik. 
 

3.5.4.5 Purin Fogalmi szint konstitúciója, aromás elektronrendszere.  
 

– Jelentőség Fogalmi szint a purinszármazékok nukleotidalkotók.  
 

3.5.5 Gyógyszerek, Fogalmi szint élettani, pszichikai hatásuk.  
 

drogok, ható-    
 

anyagok    
 

Egyéb Tudja a nitrogéntartalmú szerves vegyületekről tanultakat a  
 

 alkalmazni mindennapi jelenségek, információk (pl. a szenvedély-  
 

  betegségek) értelmezésében.  
 

3.6 Szénhidrátok    
 

Csoportosítás Fogalmi szint mono-, di- és poliszacharidok.  
 

3.6.1 Monoszacha-    
 

ridok    
 

– Összetétel Fogalmi szint általános összegképletük (CnH2nOn (3  n  7)).  
 

– Funkciós Fogalmi szint polihidroxi-oxovegyületek, gyűrűs formában étercsoport.  
 

csoportok    
 

 Tudjon felismerni monoszacharidot megadott konstitúció alapján.  
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– Csoportosítás Fogalmi szint csoportosítás oxocsoport szerint, csoportosítás szén-  
 

  atomszám szerint.  
 

– Molekulaszerke- Fogalmi szint nyílt láncú és gyűrűs konstitúció, glikozidos  
 

zet  hidroxilcsoport.  
 

 Értse a gyűrűvé záródást.  
 

– Izoméria Fogalmi szint  D- és L-konfiguráció. 
 

 Tudja  megállapítani a királis szénatomok és az izomerek számát. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint halmazállapotuk, ízük, vízoldhatóságuk.  
 

 Értse az olvadáspontjuk és az oldhatóságuk anyagszerkezeti  
 

  magyarázatát.  
 

 Fogalmi szint az aldózok redukáló hatása, karamellizálódásuk és a ketózok átizomerizálódása, észteresítésük. 
 

  elszenesítésük.  
 

 Tudja a monoszacharidokkal kapcsolatos egyszerű a Fehling- és ezüsttükör-próba egyenletét általánosan is. 
 

 értelmezni kémcsőkísérleteket.  
 

3.6.1.1 Glicerin- Fogalmi szint  összegképlete, konstitúciója, jelentősége a szénhidrátok 
 

aldehid   lebontásában és szintézisében. 
 

 Értse  az enantiomerpárt. 
 

3.6.1.2 1,3-dihid- Fogalmi szint  összegképlete, konstitúciója, jelentősége a szénhidrátok 
 

roxi-aceton   lebontásában és szintézisében. 
 

3.6.1.3 Ribóz és 2- Fogalmi szint összegképletük, a nukleotidok építőkövei.  
 

dezoxi-ribóz    
 

 Értse a nyílt láncú és gyűrűs konstitúciójukat. a D-konfigurációját, jelölését. 
 

3.6.1.3 Glükóz Fogalmi szint összegképlete.  
 

(szőlőcukor)    
 

– Molekulaszerke- Értse a molekula nyílt láncú és gyűrűs konstitúcióját. a D-konfigurációját, jelölését; a szék-konformációját, 
 

zet   az izomerizációját vizes oldatban; -, -anomerjeit és 
 

   stabilitásukat. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színe, íze, halmazállapota, oldhatósága.  
 

 Értelmezze a fizikai tulajdonságait.  
 

 Értse, az ezüsttükörpróbát, a Fehling-próbát. az ezüsttükörpróba és a Fehling-próba reakcióegyenletét. 
 

 értelmezze   
 

– Előfordulás, je- Fogalmi szint a sejtek elsődleges energiaforrása, vércukorszint (1  
 

lentőség  g/dm3), kötött állapotban a legelterjedtebb szénvegyület.  
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3.6.1.4 Fruktóz Fogalmi szint összegképlete, előfordulása gyümölcsök nedvében,  
 

(gyümölcscukor)  kötötten a répacukorban.  
 

 Értse a nyílt láncú és gyűrűs konstitúcióját. D-konfigurációját, jelölését, 
 

   az izomerizációját szőlőcukorrá. 
 

3.6.2 Diszacha-    
 

ridok    
 

– Származtatásuk Fogalmi szint monoszacharidokból, összegképletük.  
 

 Tudja  felírni a konstitúciós képletüket, a hidrolízisüket 
 

   egyenlettel. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint színük, halmazállapotuk, oldhatóságuk.  
 

 Értse a halmazállapotuk és vízoldhatóságuk magyarázatát,  
 

  a redukáló sajátságuk feltételét.  
 

 Tudjon értel- a diszacharidokkal kapcsolatos egyszerű  
 

 mezni kémcsőkísérleteket.  
 

3.6.2.1 Maltóz Fogalmi szint összegképlete, alkotórészei, konstitúciója, halmazállapota, konfigurációja, jelölése, konformáció. 
 

  íze, oldhatósága, redukáló hatása, előfordulása szabadon,  
 

  illetve kötött állapotban (keményítő).  
 

3.6.2.2 Cellobióz Fogalmi szint összegképlete, alkotórészei, konstitúciója, halmazállapota, konfigurációja, jelölése, konformáció. 
 

  íze, oldhatósága, redukáló hatása, előfordulása kötött  
 

  állapotban (cellulóz).  
 

3.6.2.3 Szacharóz Fogalmi szint összegképlete, alkotórészei.  
 

(répacukor, nád-    
 

cukor)    
 

– Szerkezet Fogalmi szint konstitúciója. konfigurációja, jelölése, konformáció. 
 

– Tulajdonságai Fogalmi szint halmazállapota, íze, oldhatósága, nem redukáló.  
 

 Értse a redukáló hatás hiányának magyarázatát.  
 

– Jelentőség Fogalmi szint táplálék, növények.  
 

3.6.3 Poliszacha- Fogalmi szint általános képletük, származtatásuk.  
 

ridok    
 

 Tudjon  felismerni poliszacharidot konstitúciós képlete alapján. 
 

– Tulajdonságok Fogalmi szint nem redukálók.  
 

 Értse a redukáló hatás hiányának magyarázatát.  
 

– Hidrolízisük Fogalmi szint enzimes és savas.  
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 Értelmezze a hidrolízisük termékeit.  
 

 Tudja felírni  a hidrolízisük egyenletét. 
 

3.6.3.1 Cellulóz Fogalmi szint alkotórészei, számuk nagyságrendje, lánckonformációja,  
 

  halmazállapota, oldhatósága, szerepe (vázpoliszacharid),  
 

  felhasználása (textil- és papíripar).  
 

 Értse  az oldhatósága szerkezeti magyarázatát. 
 

3.6.3.2 Keményítő Fogalmi szint alkotórészei, számuk nagyságrendje, amilóz, amilopektin,  
 

  lánckonformációja, halmazállapota, oldhatósága, élettani  
 

  szerepe (tartalék tápanyag), felhasználás (textil- és  
 

  élelmiszeripar, ragasztógyártás).  
 

 Értse a kimutatását jóddal. az oldhatóság szerkezeti magyarázatát, a kimutatás 
 

   szerkezeti magyarázatát. 
 

3.6.4 Egyéb Tudja a szénhidrátokról tanultakat a mindennapi jelenségek,  
 

 alkalmazni információk értelmezésében.  
 

3.7 Fehérjék    
 

Építőelemek Fogalmi szint -aminosavak. -L-aminosavak. 
 

Konstitúció Fogalmi szint peptidkötés, primer struktúra (aminosav-szekvencia). Emil Fischer, Frederick Sanger. 
 

 Értse a dipeptid származtatását, a polipeptidlánc általános  
 

  szerkezetének jelölését.  
 

Térszerkezet Fogalmi szint szekunder struktúra: -redő (fibroin), -hélix (keratin); kvaterner struktúra. 
 

  tercier struktúra; fibrilláris és globuláris fehérjék.  
 

 Értelmezze  a -konformációt és az -hélixet, a kölcsönhatásokat a 
 

   polipeptidlánc amidcsoportja, illetve oldalláncai között (a 
 

   másodlagos, a harmadlagos és a negyedleges szerkezet 
 

   esetén). 
 

Kimutatás, reak- Fogalmi szint biuretpróba, xantoprotein-reakció, reverzibilis és  
 

ciók  irreverzibilis koaguláció.  
 

 Értelmezze a kicsapódási reakciókat. a kimutatási reakciókat. 
 

 Tudja a fehérjékkel kapcsolatos egyszerű kémcsőkísérleteket.  
 

 értelmezni   
 

Jelentőség Fogalmi szint szerkezeti anyagok, enzimek, hormonok, immunanyagok,  
 

  transzportmolekulák, mozgásért felelős fonalak, ener-  
 

  giahordozók (végső energiatartalék).  
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Egyéb Tudja alkalmazni a fehérjékről tanultakat a mindennapi  
 

  jelenségek, információk értelmezésében.  
 

3.8 Nukleinsavak    
 

Építőelemek Fogalmi szint hidrolízisük termékei.  
 

Konstitúció Fogalmi szint a nukleotid szerkezete, a polinukleotidlánc kialakulása. Frederick Sanger. 
 

 Értse az alkotórészek kapcsolódását egy nukleotidban, a  
 

  polinukleotidlánc sematikus jelölését.  
 

DNS, RNS Fogalmi szint eltérés az alkotóelemek összetételében, a purin- és a  
 

  pirimidinbázisok neve; eltérés a polinukleotidláncok  
 

  számában, konformációjában; hidrogénkötések a láncban  
 

  és a láncok között; különbség a biokémiai jelentőségben.  
 

A DNS Fogalmi szint összefüggés a bázisok számában, komplementer fogalma, a két lánc ellentétes irányítottsága. 
 

térszerkezete  kettős hélix. Watson és Crick. 
 

 Tudja megállapítani a komplementerlánc bázissorrendjét.  
 

Egyéb Tudja a nukleinsavakról tanultakat a mindennapi jelenségek,  
 

 alkalmazni információk (pl. a mutációk, a mutagén hatások)  
 

  értelmezésében.  
 

3.9 Műanyagok    
 

Csoportosítás Fogalmi szint eredet szerint (természetes, szintetikus, illetve szerves  
 

  vagy szervetlen láncú), feldolgozás szerint (hőre lágyuló,  
 

  hőre keményedő).  
 

3.9.1 Természetes Fogalmi szint gumi ebonit. 
 

alapú műanyagok    
 

3.9.2 Szintetikusan Fogalmi szint csoportosítás az előállítás módja szerint (polimerizációs,  
 

előállított mű-  polikondenzációs).  
 

anyagok    
 

3.9.2.1 Polimerizá- Fogalmi szint polietilén, polipropilén, teflon, PVC, műgumi, polisztirol, plexi és felhasználásuk. 
 

ciós műanyagok  felhasználásuk.  
 

 Tudja felírni  a polimerizáció egyenletét adott monomer esetén. 
 

3.9.2.2 Polikonden- Fogalmi szint  szilikonok, fenoplasztok (bakelit), aminoplasztok, 
 

zációs műanyagok   poliészterek (terilén), poliamidok (nejlon), alapegységeik, 
 

   felhasználásuk. 
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3.9.2.3 Környezet- Fogalmi szint savas eső, hulladékfelhalmozódás, hulladékégetés és   
 

védelmi szem-  újrahasznosítás, allergén hatásuk.   
 

pontok     
 

3.9.2.4. Egyéb Tudja a műanyagokról tanultakat a mindennapi jelenségek,   
 

 alkalmazni információk értelmezésében.   
 

3.10 Energiagaz-     
 

dálkodás     
 

Hagyományos Fogalmi szint kőszén, kőolaj, földgáz.   
 

energiaforrások Értse az egyes energiaforrások használatának előnyeit és   
 

  hátrányait.   
 

Megújuló energia- Tudja leírás alapján az adott energiaforrás (pl. nap-, szél-, víz- és   
 

források értelmezni geotermikus energia, biomassza) alkalmazását, előnyeit és   
 

  hátrányait.   
 

Alternatív energia- Tudja leírás alapján az adott energiaforrás (pl. tüzelőanyag-cella)   
 

források értelmezni alkalmazását, előnyeit és hátrányait.   
 

Egyéb Tudja alkalmazni az energiagazdálkodásról tanultakat a   
 

  mindennapi jelenségek, információk értelmezésében.   
 



  
 
 

 
4. Kémiai számítások 
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4.1 Az anyag- Fogalmi szint relatív atomtömeg, jele; relatív molekulatömeg, jele;  
 

mennyiség  anyagmennyiség, jele, mértékegysége; moláris tömeg,  
 

  jele, mértékegysége; Avogadro-állandó, jele, értéke;  
 

  sűrűség, jele, mértékegysége.     
 

 Értse a moláris atomtömeg kapcsolatát a relatív atom- és  
 

  molekulatömeggel,     
 

  a következő összefüggéseket:     
 

  m  N m  
 

  

M  n , N A   
  

, 
 

  V . 
 

 

  n  
 

 Tudja kiszámítani a relatív molekulatömeget a relatív atom- kiszámítani a relatív atomtömeget az izotópok relatív 
 

  tömegekből a képlet ismeretében, atomtömegéből és előfordulási arányából. 
 

  megállapítani és jelölni az anyagok moláris tömegét,  
 

  alkalmazni a tömeg, a részecskeszám, a térfogat és az  
 

  anyagmennyiség közti összefüggéseket.  
 

4.2 Gázok Fogalmi szint Avogadro törvénye, gázok moláris térfogata; a moláris ideális gázok állapotegyenlete. 
 

  gáztérfogat jele, mértékegysége, értéke standard légköri  
 

  nyomáson, 25 °C-on; gázok sűrűsége; gázok relatív  
 

  sűrűsége.          
 

 Értse a következő összefüggéseket:    a következő összefüggést: 
 

  
Vm   

V
 , 

  
M , d  

M
 1 

. 
pV = nRT. 

 

  

 
 

 

  

 

  

     

  n  
V

m  
M

 2  
 

 Tudja Avogadro törvényét, a gázok térfogatával, sűrűségével és alkalmazni az ideális gázok állapotegyenletét a kémiai 
 

 alkalmazni relatív sűrűségével kapcsolatos fenti összefüggéseket a számításokban. 
 

  kémiai számításokban.     
 

            
 



                       
 

                    
 

TÉMAKÖR           VIZSGASZINT     
 

                       
 

           Középszint          Emelt szint  
 

                       
 

4.3 Oldatok, ele-                       
 

gyek, keverékek                       
 

Oldatok, elegyek, Fogalmi szint tömegszázalék, térfogatszázalék, anyagmennyiség- tömegtört, térfogattört, anyagmennyiségtört (móltört),  
 

keverékek össze-  százalék (mólszázalék); anyagmennyiség-koncentráció, tömegkoncentráció, jele, mértékegysége.  
 

tétele  jele, mértékegysége; az oldhatóság megadása            
 

  tömegszázalékban és 100 g oldószerre vonatkoztatva.            
 

 Értse a következő összefüggéseket: a következő összefüggéseket:  
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TÉMAKÖR  VIZSGASZINT  
     

  Középszint Emelt szint  
     

 Tudja alkal- a tömegszázalékkal kapcsolatos összefüggést a folya- a tömegszázalékkal, illetve tömegtörttel kapcsolatos  

 mazni dékelegyek és porkeverékek összetételével kapcsolatban; összefüggést a folyadékelegyek, porkeverékek és gáz-  
  a térfogatszázalékkal kapcsolatos összefüggést a elegyek összetételével kapcsolatban;  

  gázelegyek összetételével kapcsolatban; a térfogatszázalékkal, illetve térfogattörttel kapcsolatos  
  az anyagmennyiség-százalékkal kapcsolatos összefüggést összefüggést gáz- és folyadékelegyekkel kapcsolatos  

  (és kapcsolatát a térfogatszázalékkal) a gázelegyek össze- számításokban;  
  tételével kapcsolatban; folyadékelegyeknél a térfogati kontrakciót;  

  az anyagmennyiség-koncetrációval kapcsolatos össze- az anyagmennyiség-százalékkal, illetve törttel kapcsolatos  

  függést az oldatok készítésével és egyéb, oldatokkal kap- összefüggést gázelegyek, porkeverékek és oldatok össze-  

  csolatos feladatok megoldásánál. tételével kapcsolatban;  

   a tömegkoncetrációval kapcsolatos összefüggést az  

   oldatok készítésével és egyéb, oldatokkal kapcsolatos  

   feladatok megoldásánál;  

   az oldhatósági adatokat az oldhatóság  

   hőmérsékletfüggésével kapcsolatos feladatokban,  

   kristályvízmentes és kristályvizes sók esetén.  

  átszámítani a kétféle oldhatósági adatot.   

 Tudja    

Egyéb, oldatokkal Tudja hogyan kell oldatot készíteni: hogyan kell oldatot készíteni kristályvíztartalmú  

kapcsolatos fela-  – vízmentes anyagból és oldószerből, anyagból.  

datok  – hígítással, töményítéssel,   

  – keveréssel.   

Gázelegyekkel kap- Tudja  a kémiai számításokban az átlagos moláris tömeg és a  

csolatos számítások alkalmazni  gázelegyek összetétele közötti kapcsolatot.  



  
 
 
 

 

TÉMAKÖR  VIZSGASZINT 
    

  Középszint Emelt szint 
    

4.4 Számítások a    

képlettel és a ké-    

miai egyenlettel    

kapcsolatban    

Összegképlet Fogalmi szint az összegképlet jelentése.  

 Értse a tapasztalati és a molekulaképlet közötti különbséget.  

 Tudja alkalmazni az összegképlet és a tömegszázalékos össze-  

  tétel kapcsolatát a kémiai számításokban,  

  meghatározni a molekulaképletet a tömegszázalékos  

  összetétel és a moláris tömeg ismeretében.  

Sztöchiometria Fogalmi szint a kémiai egyenlet, termelési százalék, szennyezettség.  

 Értse a kémiai egyenlet jelentéseit.  

 Tudja használni a reakcióegyenleteket a sztöchiometriai meghatározni porkeverékek és gázelegyek összetételét, 
  számításokban, szerves és szervetlen vegyületek összetételének (képleté- 
  alkalmazni az oldatok összetételével, a termelési szá- nek) meghatározását a reakcióegyenlet alapján. 
  zalékkal és a szennyezettséggel kapcsolatos összefüg-  

  géseket a kémiai számításokban.  

4.5 Termokémia Fogalmi szint a reakcióhő és a képződéshő fogalma, jele, kötési energia, rácsenergia, hidratációs energia, ionizációs 
  mértékegysége, energia, elektronaffinitás. 
  Hess tétele.  

 Tudja meghatározni a reakcióhőt a képződéshőkből, használni a kötési energia, a rácsenergia, a hidratációs 
  használni a reakcióhőt az egyszerű sztöchiometriai energia, az ionizációs energia és az elektronaffinitás 
  számításokban. adatokat reakcióhő és képződéshő kiszámításánál; 
   meghatározni a reakcióhőt, a képződéshőt egyszerű 
   körfolyamat segítségével. 

4.6 Kémiai Fogalmi szint  egyensúlyi koncentráció, kiindulási koncentráció. 
egyensúly Tudja  kiszámítani az egyensúlyi állandót az egyensúlyi 

   koncentrációkból, 
   alkalmazni az egyensúlyi koncentráció és a kiindulási 
   koncentráció, valamint az átalakulási százalék közti 
   kapcsolatot.  



  
 
 

 

TÉMAKÖR   VIZSGASZINT  
 

            
 

  Középszint       Emelt szint 
 

        
 

4.7 Kémhatás Fogalmi szint pH, vízionszorzat. Ks, Kb, disszociációfok 
 

 Értse a vízionszorzatot: a következő összefüggéseket: 
 

  Kv = [H+]·[OH–].  
Ks  

H 

 A
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, 
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HB  OH  

 

      
b B , 

 

         
 

            
 

     

 

c(disszociált) 
 

     c(bemérési)  
.
 

 

 Tudja alkalmazni az egész számú pH és az erős savak és bázisok a pH-val kapcsolatos egyszerű számításokat erős és 
 

  vizes oldatának [H
+
]-ja és [OH

-
]-ja közötti kapcsolatot a gyenge savak, illetve bázisok esetén; 

 

  kémiai számításokban. a közömbösítési reakciók alapján történő sztöchiometriai 
 

  

számításokat; a sav–bázis titrálással kapcsolatos felada- 
 

     
 

     tokat; a különböző pH-jú erős sav-, illetve lúgoldatok 
 

     összekeverésével kapcsolatos egyszerű számításokat. 
 

4.8 Elektrokémia Fogalmi szint standardpotenciál, elektromotoros erő, elektrolízis. Faraday-törvények. 
 

 Értse a következő összefüggést: a Faraday-törvényt: 
 

  

EMF = katód –  anód 
 

 
m = kIt, 

 
 

    
 

      Q  F, ahol: F = 96 500 C/mol  

        

      ne    
 



     

    

TÉMAKÖR  VIZSGASZINT  
     

  Középszint Emelt szint  
     

 Tudja kiszámítani az elektromotoros erőt standardpoten-   

  ciálokból, illetve fordítva.   

 Tudja az elektrolízis tanult, illetve megadott elektródfolyamatait az elektrokémiai ismereteket (redoxi folyamatok  
 alkalmazni egyszerű sztöchiometriai számításokban. irányának becslése) a sztöchiometriai számításokban,  

   a feladatban megadott, illetve a tanultakból kikövetkez-  

   tethető elektródfolyamatokat egyszerű sztöchiometriai  

   számításokban,  

   a Faraday-törvényeket a sztöchiometriai számításokban  

   tanult, illetve megadott elektródfolyamatok esetén.  

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

 

 

A) KOMPETENCIÁK 
 
Közép- és emelt szinten egyaránt 
1. Szövegértés 
 Információk feldolgozása és megítélése.   

 Információk célirányos és kritikus használata: kiválasztás, újrarendezés a téma és az olvasási cél  

összefüggésében.  
 Nyomtatott és elektronikus információforrások ismerete és használata (pl. egynyelvű szótár, 

antológia, kézikönyv, lexikon, enciklopédia, írott és elektronikus sajtó; CD-ROM, Magyar 
Elektronikus Könyvtár). A 
célirányos, etikus és kritikus információhasználat.  
 Nyelvi, kommunikációs és irodalmi ismeretek alkalmazása nyomtatott és elektronikus 

információforrások szövegeinek értelmezésében, létrehozásában, összehasonlításában, 
megítélésében.   

 Személyes állásfoglalás kialakítása különféle gondolatokról, ismeretekről, véleményekről.   

 Irodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése.   

 Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása a műfajnak és az adott szempontnak megfelelően.   

 A gondolatmenet, a kifejezésmód, a műfaj, a szerkezet, a grammatikai szerveződés, a stílus 
jelentéshordozó szerepének megfogalmazása szépirodalmi, szakmai-tudományos, publicisztikai és 
gyakorlati szövegek értelmezésével, összehasonlításával, értékelésével.  
 

 Annak bemutatása, hogyan hordozza és fejezi ki az irodalom különböző korok és emberek 
tapasztalatait, élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolásait.   

 Szövegen belüli és szövegek közötti jelentésbeli utalások megfogalmazása.   

 A cél, a kommunikatív kontextus meghatározása, a szerzői vélemények, álláspontok 
felismerése, rekonstruálása, értékelése írott megnyilatkozásokban.   

 Olvasmányokra való tárgyszerű, illetve a személyes érintettséget is kifejező reagálás különböző 
írásbeli és szóbeli közlésmódokban, a műfaji normák és a címzettek figyelembevételével.  

 
2. Írásbeli szövegalkotás  


 Széles körű olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes vélemény megfogalmazása 
különböző témákban és különböző műfajokban a műfajnak, a témának, a címzettnek megfelelő 
szabatossággal.  

 Tájékoztató, érvelő és esszé-típusú szövegek létrehozása a megadott témákban (pl. a kulturális 
örökség; a civilizáció ellentmondásai; az élet minősége, a mindennapi életvitel döntéshelyzetei; az 
emberi kapcsolatok, erkölcsi kérdések, érzelmek; a mindenkori jelen problémahelyzetei, kérdései, 
válaszai; a tömegkommunikáció, az információs társadalom).   

 Írásbeli és szóbeli műfajok felépítési, nyelvhasználati normáinak önálló alkalmazása, ideértve 
az önellenőrzés és a javítás képességét.   

 A megnyilatkozás céljának és tárgyának megfelelő kifejtettségű és stílusú közlés, a köznyelvi 
norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható íráskép.   

 Kérdés, probléma írásbeli megvitatása, érvek megfogalmazása, a téma több nézőpontú 
értékelését is magában foglaló önálló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása az 
érvelés módszerével.  



  
 
 
 
 Műalkotások keltette hangulat, élmény, vélemény, álláspont, értékelés kifejezése (pl. költészetben, 
szépprózában, színházi előadásban, filmben, épített alkotásokban, a tárgyi világban, képzőművészetben, 
zenében). 



 Gyakorlati írásművek szerkezeti, tartalmi, nyelvi normáinak alkalmazása (pl. hozzászólásban, pályázatban, 
levélben, önéletrajzban, kérvényben). 



 Az információk célirányos, etikus és kritikus felhasználása. 


 
3. Szóbeli szövegalkotás, beszéd  

 A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő nyelvi norma követésével lényegre törő, világos felépítésű, 

önállóan kifejtett közlés.  


 A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumainak alkalmazása 
élőbeszédben, felolvasásban, memoriter szöveghű előadásában, adott témáról szóló szóbeli előadásban. A 
nyelv zenei eszközeinek – artikuláció, beszédtempó, hangerő, hangsúly, hanglejtés, szünet – kifejező és 
pontos alkalmazása. 

 
4. Fogalomhasználat  
 Szövegértelmezés, olvasmányélmény, személyes állásfoglalás fogalmilag helytálló bemutatása, előadása. 




 Erkölcsi, esztétikai, poétikai, retorikai, stilisztikai fogalmak önálló alkalmazása a beszédhelyzetnek és a témának 
megfelelően. 



 Fogalmak összefüggéseinek és változó jelentésének megértése és bizonyítása példákkal. 


 
Kizárólag emelt szinten 
 Fogalmak értelmezése, meghatározása, összehasonlítása történeti kontextusokban is. 



 Fogalmak változó érvényességéből következtetések megfogalmazása (pl. a köznyelvi norma alakulása, az 
irodalmiság fogalmának változásai). 



 
Az érettségi vizsgán számon kérhető fogalmak körét a Kerettantervek 5-12. évfolyamra érvényes 
előírásaiban szereplő fogalmak alkotják. 

 

 

B) ISMERETKÖRÖK 

 
Emelt szinten a középszintű tananyag ismerete is elvárás. Az ismeretkörök emelt szint című 
oszlopai kizárólag az emelt szinten elvárt többletet tartalmazzák. 

 

1. MAGYAR NYELV  
1. témakör: Kommunikáció 

 

 VIZSGASZINTEK 
    

 Középszint  Emelt szint 
    

A nyelv mint 

 A kommunikációs folyamat  A kommunikáció folyamata. 

kommunikáció tényezőinek, céljának,  A kommunikáció tényezői. 

 funkcióinak, valamint ezek 


 A kommunikációs cél és funkció. 
 összefüggésének megértése,  A kommunikáció univerzális 
 bizonyítása beszédhelyzetek  jellege. 
 elemzésével,  A kommunikáció fogalmának 
 szövegértelmezéssel,  interdiszciplináris jellege. 
 szövegalkotással. 


 Néhány példa a különféle 



      
 

     
 

 


 A nyelv szerepe a  társadalmak és kultúrák  
 

  kommunikációban.  jelrendszereinek eltéréseire (pl. a  
 

    folklór, az utca, az elektronikus  
 

    kommunikáció jelrendszere).  
 

   


 A nyelvi és nem nyelvi  
 

    kommunikációs normák  
 

    kultúránkénti eltérései példák  
 

    alapján.  
 

Pragmatika  A sikeres nyelvhasználat  A nyelv működése, a  
 

  gyakorlata: a nyelvhasználat, a  nyelvhasználat különböző  
 

  társalgás összetevői  kontextusokban, különböző célok  
 

  beszédaktusok az  elérésére.  
 

  együttműködés elve  Együttműködési elvek.  
 

  

 
   

  udvariassági formák. Deixis.  
 

Nyelvi és vizuális  Az emberi kommunikáció nem  A vizuális és a nyelvi jel, a  
 

kommunikáció  nyelvi jelei és kifejezőeszközei  vizuális és a nyelvi  
 

  (pl. gesztusok, mimika,  kommunikáció.  
 

  térközszabályozás, tekintet,    
 

  külső megjelenés, testtartás,    
 

  fejtartás, csend).    
 

A kommunikáció  A kommunikáció formája: a    
 

működése  szóbeliség és az írásbeliség.    
 

 


 A szövegfajták tartalmi és    
 

  formai jellemzőinek    
 

  kapcsolata a kommunikációs    
 

  folyamattal.    
 

  Példák a különböző    
 

  közlésmódok kommunikációs    
 

  funkcióira (párbeszéd,    
 

  történetmondás, levél, üzenet,    
 

  feljegyzés; köszönés,    
 

  megszólításformák).    
 

Személyközi  Kommunikációs zavar,  A közvetlen személyközi  
 

kommunikáció  manipuláció, elvárás,  kommunikáció, az írott és az  
 

  megfelelés.  elektronikus  
 

    tömegkommunikáció  
 

    különbségei.  
 

A tömegkommunikáció  A különféle kommunikációs  Tájékoztató és véleményközlő  
 

  helyzetekben elhangzó  műfajok.  
 

  üzenetek céljának dekódolása,    
 

  az üzenetek szándékának    
 

  felismerése.    
 

 


 Tény és vélemény, tájékoztatás    
 

  és véleményközlés    
 

  megkülönböztetése a    
 

  tömegkommunikációban    
 

  A kommunikáció típusainak,    
 

  jellemzőinek megismerése:    
 

  személyes, csoportos,    
 

  nyilvános és    
 



  
 
 

 
tömegkommunikáció.  

 A tömegkommunikáció 
jellemzői, funkciói, 
megjelenési formái, nyelvi és 
képi kifejezési formái. 




 A reklámok, internetes 
felületek. 




 Néhány tömegkommunikációs 
műfaj. 





2. témakör: A magyar nyelv története  
 

 VIZSGASZINTEK 
 Középszint  Emelt szint 
    

A nyelv mint 

 Változás és állandóság a nyelvben.  Szinkrón és diakrón 

történeti 

 Nyelvi változások felismerése a nyelvszemlélet. 

képződmény jelenkorban és múltban, példák alapján.   
   

A magyar nyelv 

 A magyar nyelv eredete, finnugor 


 A magyar nyelv eredete, finnugor 

rokonsága rokonságának bemutatása. rokonságának kutatói, a 
  nyelvrokonság kutatásának 
  módszerei. 

  


 A magyar nyelvrokonság főbb 
  bizonyítékai. 

Nyelvtörténeti 

 A magyar nyelv történetének fő 


 Az ősmagyar, az ómagyar, a 

korszakok korszakai. középmagyar korszak, az újmagyar 
 


 A nyelvtörténet forrásai: kézírásos kor. 

 és nyomtatott nyelvemlékek (pl. A  A nyelvtörténeti korszakokat 
 tihanyi apátság alapítólevele, Halotti jellemző változások néhány példája a 
 beszéd és könyörgés, Ómagyar Mária- hangrendszerből, a nyelvtani 

 siralom). rendszerből. 

 

 A nyelvújítás lényege és jelentősége 


 Az életmód, a történelem és a 

 példák alapján. szókincs néhány összefüggése, 
  anyagi és szellemi műveltség 
  megjelenése a szókészletben néhány 
  példával. 
   Nyelvtörténeti-nyelvtudományi 
  kézikönyvek (pl. A magyar nyelv 
  történeti-etimológiai szótára – 

  TESZ). 

  


 A nyelvújítás története, hatása, 
  értékelése, ortológus-neológus vita 
  főbb állomásai és szereplői, a magyar 
  nyelv sztenderdizációja. 

  


 Néhány szöveg nyelvi szempontú 
  bemutatása a régi magyar irodalom 
  köréből (pl. Pázmány Péter, Mikes 
  Kelemen). 



         

         
A magyar nyelv  A szókészlet rétegei: ősi örökség,    A szókincs jelentésváltozásának  

szókészletének belső keletkezésű elemek,   főbb típusai, tendenciái.  

alakulása jövevényszók, nemzetközi      

 műveltségszók, idegen szavak.      

Nyelvművelés  A mai magyar nyelvművelés néhány    A nyelvművelés fogalma,  

 kérdése.   kérdései, feladata, színterei; a nyelvi  

      norma.  

      


 A nyelvművelés szerepe az új  
      nyelvi fejlemények, jelenségek  

      értelmezésében.  

3. témakör: Ember és nyelvhasználat      
    

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint     Emelt szint  

        
Ember és nyelv  A nyelv mint a gondolkodás része.    A nyelv szerepe a világról formált  

       tudásunkban.  

      Korlátozott kódú nyelvek:  

       gesztusnyelvek, jelnyelvek.  

A jel, a jelrendszer  A nyelv mint jelrendszer.    A nyelvi jel sajátosságai.  

  A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi    A jeltípusok.  

  és nem nyelvi közlésben.       
        

Általános      A nyelvek egyező és eltérő  

nyelvészet       tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb  

       nyelvtípusok és jellemzőik  

       (agglutináló, izoláló, flektáló).  

    


 Az anyanyelv és más, tanult, ismert  
       nyelvek jellemző tulajdonságainak  

       összehasonlító megfigyelése.  

Nyelvváltozatok  A nyelvváltozatok rendszere, a    A nyelv területi tagolódása:  

  nyelv vízszintes és függőleges     leggyakoribb nyelvjárásaink  

  tagolódása.     jellemzői, területi megjelenésük, a  

 


 A köznyelv jellemzői, használati     regionális köznyelv jellemzői.  
  területe.    A rétegnyelvi szótárak (pl.  

 


 A nyelv társadalmi tagolódása     tájszótár, szaknyelvi szótár).  
  szerinti csoportnyelvek, azok    A szókincs szerepének jellemzése  

  jellemző használati köre,     nem irodalmi és irodalmi  

  szókincse.     művekben (pl. újságnyelvben,  

  Csoportnyelvek, szaknyelvek,     szaknyelvben, szociográfiában).  

  rétegnyelvek, hobbinyelvek. A       

  szleng és az argó.       

  Egynyelvű szótárak.       

Nemzetiségi  Hazánkban élő nemzetiségiek    A kétnyelvűség, kettősnyelvűség,  

nyelvhasználat és  nyelvhasználata.     kevert nyelvűség kérdései.  

határon túli  Nyelvünk helyzete a határon túl.    A nyelvközösség helyzete és  

magyar nyelvűség  Nyelvi identitás.     nyelvhasználata közötti  

       összefüggés.  



          

         
Nyelv és   Nyelvi sokszínűség, nyelvi   Kettősnyelvűség, kétnyelvűség,  

társadalom   tolerancia, nyelvi diszkrimináció.     kevert nyelvűség.  

   A tömegkommunikáció, valamint       

   az információs társadalom hatása       

   a nyelvhasználatra.       

  


 Az információs társadalom hatása       
   a nyelvhasználatra és a nyelvi       

   érintkezésre (pl.       

   szövegszerkesztés számítógéppel,       

   kommunikáció az interneten,       

   elektronikus levelezés).       

  


 Az új „szóbeliség” (skype, chat)       
   jelenségei és jellemzői.       

Nyelv és politika      Nyelvi tervezés, nyelvpolitika,  

        nyelvművelés, nyelvtörvény,  

        norma.  

      Korlátozott kód.  

4. témakör: A nyelvi szintek      
     

   VIZSGASZINTEK  

   Középszint    Emelt szint  

       

Hangtan  A magánhangzók és a mássalhangzók   


 Hangtani ismeretek: a magyar  
   rendszere.    hangállomány ismerete, a hangok  

  A hangkapcsolódási szabályosságok    alapvető képzési, ejtési jellemzői.  

   típusai és a helyesírás összefüggése.    A magyar hangrendszer  

        nyelvjárási eltéréseinek  

        megfigyelése.  

       


 A magyar hangrendszer néhány  
        nyelvtörténeti vonatkozása.  

A helyesírás  A magyar helyesírás rendszerszerűsége.   

 A magyar helyesírás rendszere. A  

  Helyesírási szótár, elektronikus    magyar helyesírás alapelvei.  

   szótárak az iskolai és hétköznapi    A helyesírás stilisztikai  

   szövegalkotásban.    változatai.  

Alaktan és  A morfémák, szóelemek szerepe és   

 Alaktani sajátosságok: a szótő, a  

szótan   helyes használata a szóalak    szóelemek szerepe és funkciója,  

   felépítésében, a szószerkezetek    kapcsolódási szabályaik.  

   alkotásában.   


 A szavak szófaji rendszerbe  

 

 Az alapszófajok, a viszonyszók és a    sorolásának kritériumai,  

   mondatszók.    hagyományai, egy lehetséges  

        szófaji rendszer megismerése.  

A mondat  A szószerkezet fogalma, a szintagmák    A vonzat.  

szintagmatikus   típusai, szerepük a mondat      

szerkezete   felépítésében, mondatbeli viszonyaik.      

 


 A mondatrészek fogalma, fajtái,      
   felismerésük mondatban, helyes      

   használatuk a mondatok felépítésében      

   (állítmány, alany, tárgy, határozó,      



        

       
  jelző).    
       

Mondattan  A mondat fogalma, a mondat  Az egyszerű és összetett  

  szerkesztettség és mondatfajta szerinti  mondatok típusainak felismerése.  

  típusai.  Összetett mondatok elemzése.  

 


 Az egyszerű és összetett mondatok  Mondatvariánsok közötti  
  felismerése, egyszerű mondatok  különbségek értelmezése (pl. a  

  elemzése.  stílusérték szempontjából).  

 


 A helyes mondatszerkesztés a    
  gyakorlatban.    

5. témakör: A szöveg      
     

   VIZSGASZINTEK  

   Középszint   Emelt szint  

        
A szöveg és a   Szöveg, szövegösszefüggés,   A szöveg fogalma, a szövegek  

kommunikáció   beszédhelyzet.   jellemzőinek megfigyelése,  

   Szövegek jellemzőinek   megnevezése, rendszerezése.  

   megfigyelése.   Szövegpragmatika: szövegvilág,  

  


 A címzett szerepe a szöveg   nézőpont, fogalmi séma,  
   megalkotottságában.   tudáskeret, forgatókönyv.  

A szöveg szóban és  A szóbeliség és az írásbeliség   Szövegek alkotása a tájékoztató,  

írásban   hatása a szövegformálásra.   érvelő, meggyőző, vitázó  

  


 A szóbeli és írott szövegek szerepe,   közlésformák néhány  
   eltérő jegyei.   összetettebb műfajában.  

  


 Szövegek alkotása a tájékoztató,   Érvelő esszék írása.  
   érvelő, meggyőző, vitázó   A szövegfonetika jelentősége,  

   közlésformák néhány egyszerűbb   funkciója (hangsúly, hanglejtés,  

   műfajában.   hangerő, szünet, beszédtempó).  

  


 A szövegfonetikai eszközök és az     
   írásjelek értelmes, kifejező     

   alkalmazása.     

  


 A szövegfonetika helyes használata     
   (hangsúly, hanglejtés, hangerő,     

   szünet, beszédtempó).     

A szöveg   A szöveg és a mondat viszonya.   A szövegértelem összetevői: a  

szerkezete és   A különféle szövegek felépítése,   pragmatikai, a jelentésbeli és a  

jelentése   egységei.   nyelvtani szintek.  

   Szövegméret, megjelenés.   Az elsődleges és másodlagos,  

  


 A szövegkohézió, a témaháló és a   mögöttes jelentés.  
   cím.   Szövegkohézió: téma–réma,  

   Bekezdés, tömb, szakasz.   topik, fókusz, kulcsszó.  

      A szövegmondat.  

     


 Nyelvtani tényezők a szöveg  
      jelentésének megteremtésében:  

      kötőszó, névmás, névelő,  



      

      
    határozószó, előre- és  

    visszautalás, deixis, egyeztetés.  

     

Szövegértelmezés  A szövegértés, szövegfeldolgozás 

 A téma értelmezése tudományos  

  technikája, olvasási típusok és  szövegekben.  

  stratégiák.    

 


 A téma értelmezése mindennapi,    
  ismeretterjesztő és szépirodalmi    

  szövegekben.    

Az intertextualitás  A szövegköziség, intertextualitás    

  jelenségeinek értelmezése irodalmi    

  és nem irodalmi szövegekben.    
      

A szövegtípusok  Szövegtípusok jellemzői  Szövegtípusok: monologikus,  

  megjelenés, műfajok és  dialogikus és polilogikus;  

  nyelvhasználati színterek szerint.  beszélt, írott, elektronikus;  

 


 A legjellegzetesebb közlésmódok: a  spontán, tervezett.  
  beszélt nyelvi társalgási és az írott  Közlésmódok: elbeszélő, leíró,  

  monologikus szövegek  érvelő.  

  Nyelvhasználati színterek szerinti  Ismeretterjesztő, szépirodalmi és  

  szövegtípusok: mindennapi,  egyszerűbb tudományos  

  közéleti és hivatalos, tudományos,  szövegek elemzése (pl. a  

  sajtó és média, szépirodalmi.  címzettek, a téma, a  

 


 A továbbtanuláshoz, illetve a  szóhasználat, a  
  munka világában szükséges  megszerkesztettség  

  szövegtípusok: különböző típusú  szempontjából).  

  önéletrajzok, motivációs levél;    

  különböző témájú hivatalos    

  levelek (pl. panaszos levél),    

  kérvény, beadvány; hozzászólás,    

  felszólalás, vitaindító, rövid ünnepi    

  beszéd; ajánlás, méltatás; szórólap    

  szövege.    

Az elektronikus  Az internetes szövegek jellemzői,  Digitális formájú szövegek  

írásbeliség és a  az írott és internetes szövegek  alkotása, multimédiás  

világháló hatása a  összehasonlítása, az eltérő és  kiegészítések használata.  

szövegre, szövegek  azonos jegyek megfigyelése, 


 Az írott és az elektronikus  
a médiában  megnevezése.  tömegkommunikáció  

 


 Az internetes adatkeresés, a  szövegtípusait elkülönítő nyelvi  
  különböző forrásokból származó  és nem nyelvi tényezők.  

  adatok megbízhatóságának és 


 Médiaközlések elemzése (pl. hír,  
  használhatóságának kérdései.  kommentár, tudósítás, interjú,  

 


 A különböző forrásból származó  cikk, glossza, ismeretterjesztő  
  információk megadott szempontok  szöveg): tartalmi, szerkezeti és  

  szerint való összehasonlítása,  szövegformálási kritériumai,  

  megvitatása, kritikai következtetés  nyelvhasználati, hatásbeli  

  levonása. A pontos és etikus  sajátosságai.  

  hivatkozás. 


 A hagyományos és az új  
  Az elektronikus média  elektronikus média publicisztikai  

  hagyományos (rádió, televízió) és  és a tájékoztató műfajai.  



  
 
 

 
új közlésmódjai (pl. honlap, blog, 

internet), az új közlésmódok 

társadalmi hatása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. témakör: A retorika alapjai 
 

 VIZSGASZINTEK 
 Középszint  Emelt szint 

   

A nyilvános beszéd 


 A retorika mint a meggyőzés 


 A retorika jelentősége és 
 művelete a gondolatközlésben. alkalmazása. 

 


 A beszéd felépítése, a beszéd 


 A retorika mint a szónoklás 
 megszerkesztésének menete az tudománya. 
 anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 


 Néhány történeti értékű és 

 

 A hivatalos felszólalás, hozzászólás jelenkori szónoki beszéd retorikai 

 különböző helyzetekben, a nyilvános eszközei és esztétikai hatása. 
 beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és   

 viselkedésbeli kritériumai.   

Érvelés, 

 A kulturált véleménynyilvánítás és 


 A szónok tulajdonságai, feladatai. 

megvitatás, vita vita gyakorlata.  Az érvelési hibák. 
 


 Az érvelés műfajai: a tétel, a  A cáfolat módszerei. 

 bizonyítás, a cáfolat, az érv és az  Az előadás szemléltetésének 
 ellenérv. módjai (bemutatás, prezentáció). 

 


 Az érv felépítése. Az érvelés 


 A hatásos meggyőzés és 
 logikája, technikája; az érvek véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- 
 elrendezése. A releváns és a hibás érv és szövegfonetikai eszközök) és nem 
 megkülönböztetése. nyelvi kifejezésbeli eszközei a 

 


 A kiselőadás és a vizsgafelelet különféle szövegműfajokban, az 
 felépítése. audiovizuális és multimédiás közlés 
 


 Az állásinterjú. különböző formáiban. 

 

 A hatásos előadásmód eszközei.  A hivatalos felszólalás, 

  hozzászólás különböző helyzetekben. 
A 

 Az összefoglalás funkciója és 
 A szónoklat felépítése: bevezetés 

szövegszerkesztés típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat 

eljárásai tömörítés). megnyerése, témamegjelölés), 
  elbeszélés, érv, cáfolat, összekötő 
  elem; befejezés (összefoglalás, 
  kitekintés). 
   Indukció, dedukció. 



      

7. témakör: Stílus és jelentés    
     

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint  Emelt szint  

      
Szóhasználat és  Stílus és jelentés a mindennapi  A szóhasználat nyelvtani,  

stílus nyelvhasználatban, a szaknyelvben és a jelentésbeli és stiláris kötöttségei.  

 szépirodalomban.  Jelentésszerkezet, jelentéselem,  
  A jellegzetes stílustípusok jelentésmező, jelhasználati szabály.  

 (stílusárnyalatok) megismerése (pl.  Denotatív, konnotatív jelentés.  

 bizalmas, közömbös, választékos),    
 felismerése, hatásának elemzése.    

  Egyszerű stílusjelenségek felismerése,    

 magyarázata.    

  Stílusérték (alkalmi és állandó).    

  Stílushatás.    

A szójelentés  A nyelvi szintek alkalmi és állandó 


 A hangalak és jelentés viszonya,  
 stílusértékének megfigyelése, felismerésük, jelentésmező.  

 valamint alkalmazásuk a szövegalkotásban. 


 Motivált és motiválatlan szavak.  
 


 A szavak jelentésének szerkezete,  A szójelentés változásai.  

 jelentéselemek. 

 A jelentés szerepe a nyelvi  

  Egyjelentésű, többjelentésű szó, szerkezetek kialakításában.  

 homonima, szinonima, hasonló alakú  A szórend jelentésváltozatainak  
 szópár, ellentétes jelentés. megfigyelése, hatásértelmezés.  

  Egynyelvű szótárak használata (pl.    

 Magyar szinonimaszótár, Magyar    

 értelmező kéziszótár), valamint kétnyelvű    
 szótárak ismerete.    

Stíluseszközök  A helyzetnek, kommunikációs célnak  A bonyolultabb szóképek:  

 megfelelő stíluseszközök tudatos használata szinesztézia, szinekdoché, összetett  

 a szövegalkotásban. költői kép, allegória, szimbólum.  

 


 Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és  Az alakzatok.  
 szépirodalmi szövegekben: hasonlat, 

 A szókészlet stilisztikája és a  

 metafora, metonímia. mondatstilisztikai eszközök (pl.  

  Metaforikus jelentés. archaizálás, evokáció, verbális  

 


 Az egyszerűbb alakzatok: felsorolás, stílus, nominális stílus, körmondat).  
 ismétlődés, ellentét, gondolatritmus.  Hangszimbolika, hangutánzás,  

   hangulatfestés, alliteráció.  

Stílusréteg,  A leggyakoribb stílusrétegek 


 Nem irodalmi és szépirodalmi  
stílusváltozat jellemzőinek megismerése, felismerése, szövegek stílusának  

 elemzése, összefüggésben a szövegtani összehasonlítása.  

 jellemzőkkel. 


 Nem irodalmi és szépirodalmi  
 


 A társalgási stílus ismérvei, minősége. szövegek stílushatásának komplex  

 

 A közélet színterei, a közéleti és a értékelése.  

 hivatalos stílus kritériumai, stiláris 

 A tudományos és a szakmai  

 kötöttségei. stílus sajátosságai.  

 


 A publicisztikai stílus főbb jellemzői, 


 A stílus és norma koronkénti  
 tipikus szóhasználat, a megjelenítés változatai – néhány példa  

 közlésértéke (pl. tipográfia, képi világ). bemutatásával.  



  

2. IRODALOM  
2.1. Szerzők, művek  

 
A SzerzŊk, művek (2.1). szempontjaiból összeállított tételekben megjelenhetnek különbözŊ 
korok, szerzŊk, művek az Értelmezési szintek, megközelítések (2.2.) szempontjai szerint. 
 
1. témakör: Művek a magyar irodalomból I. KötelezŊ szerzŊk 
 

 SZERZŉK  VIZSGASZINTEK 
   Középszint  Emelt szint 

 Ady Endre 

 A főbb művek szövegismereten 


 Az életút, az életmű 

 Arany János alapuló értelmezése, kapcsolatok a legjelentősebb tényei. 
 Babits Mihály művek között (pl. témák, műfajok,  Kronológiai és topográfiai 

 József Attila kifejezésmód, jellemző motívumok), a tájékozottság, a szerzők jellegzetes 
 Kosztolányi művek elhelyezése az életműben, az regionális, kulturális kötődései, a 
Dezső adott korszakban. pályakép főbb jellemzői. 

 Petőfi Sándor 


 Az életmű néhány jellemzője  A pályaszakaszokat jellemző 
  keretében néhány lírai, illetve 1-3 epikai, főbb témák, kérdésfeltevések. 
  drámai alkotás bemutatása, értelmezése 

 A pályaképre ható irányzatok és 
  (pl. a korstílus, a téma, a műfaj, a szellemi kötődések, világirodalmi 
  kompozíció, a jellemző motívumok, párhuzamok. 

  jelentésrétegek, világlátás alapján.)  Kötetek, ciklusok, témák, 
   Műrészletek értelmezése. motívumok. 

  


 Memoriterek szöveghű és kifejező 


 A művek hatása, fogadtatása 
  előadása. egy-két példa alapján. 

   Művekről szóló olvasatok, 


 A szerző utóélete, helye és 
  vélemények megértése. hatása az irodalmi-kulturális 
  


 A művekben felvetett kérdések hagyományban. 

  néhány etikai, történeti, lélektani vagy 

 A művekben felvetett kérdések 

  társadalmi vonatkozása. néhány etikai, történeti, lélektani, 
    társadalmi, továbbá gondolati, 
    filozófiai, esztétikai vonatkozása. 
     Különféle kritikák, 
    interpretációk. 

2. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzŊk   
      

 SZERZŉK  VIZSGASZINTEK  

   Középszint  Emelt szint  

 Balassi Bálint  

 Az életmű néhány jellemzője 


 Az életút, az életmű  

 Berzsenyi Dániel  keretében néhány lírai, illetve 1-3 legjelentősebb tényei.  

 Csokonai Vitéz  epikai, drámai alkotás bemutatása,  Kronológiai és topográfiai  

Mihály  értelmezése (pl. a korstílus, a téma, a tájékozottság, a szerzők jellegzetes  

 Illyés Gyula  műfaj, a kompozíció, a jellemző regionális, kulturális kötődései, a  

 Jókai Mór  motívumok, jelentésrétegek, pályakép főbb jellemzői.  

 Karinthy Frigyes  világlátás alapján).  A pályaszakaszokat jellemző  

 Kassák Lajos  

 A világlátás és a kifejezésmód főbb témák, kérdésfeltevések.  

 Kertész Imre  sajátosságainak bemutatása egy-két 

 A pályaképre ható irányzatok és  

 Kölcsey Ferenc  mű lényegre törő értelmezésével. szellemi kötődések, világirodalmi  

 Krúdy Gyula  

 Műrészletek értelmezése. párhuzamok.  



        

        

 Márai Sándor  Memoriterek szöveghű és   Kötetek, ciklusok, témák,  

 Mikszáth Kálmán kifejező előadása.  motívumok.  

 Móricz Zsigmond  Művekről szóló olvasatok,  


 A művek hatása, fogadtatása  
 Nagy László vélemények megértése.  egy-két példa alapján.  

 Nemes Nagy Ágnes A művekben felvetett kérdések  


 A szerző utóélete, helye és  
 Németh László néhány etikai, történeti, lélektani  hatása az irodalmi-kulturális  

 Ottlik Géza vagy társadalmi vonatkozása.  hagyományban.  

 Örkény István     Különféle kritikák,  

 Pilinszky János    interpretációk.  

 Radnóti Miklós    

 Tájékozottság a korszakban, a  

 Szabó Lőrinc    kortársak között (pl. Berzsenyi és  

 Szilágyi Domokos    Kazinczy, Berzsenyi és Kölcsey;  

 Vörösmarty Mihály    Jókai és kora), az irodalmi  

 Weöres Sándor    hagyományban (pl. az antik  

 Zrínyi Miklós    hagyomány Berzsenyi, Kosztolányi,  

     Radnóti költészetében).  
A fenti lista bővíthető     Műfaji, kifejezésmódbeli,  

legfeljebb két, a    tematikai sajátosságok a korszak  

fentiekhez hasonló    szellemi irányzataival, a  

jelentőségű szerzővel,    korstílussal való összefüggésben is.  

vagy egy szerzővel a    


 A művekben felvetett kérdések  
közelmúlt vagy a    néhány etikai, történeti, lélektani,  

jelenkor irodalmából.    társadalmi, továbbá gondolati,  

     filozófiai, esztétikai vonatkozása.  

     


 A művek fogadtatása, hatása,  
     utóélete az irodalmi-kulturális  

     hagyományban egy-egy példával.  

3. témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzŊk    
      

 MŰVEK  VIZSGASZINTEK  

   Középszint   Emelt szint  

Kortárs műalkotás: a 


 Legalább egy szerző néhány lírai,   Nyomtatott szöveg, digitális  
mindenkori vizsga drámai, illetve epikai művének  közlés.  

előtti utolsó harminc értelmezése az utolsó harminc évből.   Tájékozódás a kortárs irodalmi  

évben keletkezett (írt, 

 A világlátás és a kifejezésmód  nyilvánosságban (pl. antológiák,  

bemutatott, megjelent) sajátosságainak bemutatása egy-két  irodalmi ismeretterjesztés,  

irodalmi alkotás. mű lényegre törő értelmezésével.  könyvhét).  

   Műrészletek értelmezése.  

 A művek hatása, fogadtatása –  

   Memoriterek szöveghű és  egy-két példa alapján, különféle  

  kifejező előadása.  kritikák, interpretációk.  

   Művekről szóló olvasatok,  


 A művekben felvetett kérdések  
  vélemények megértése.  néhány etikai, történeti, lélektani,  

  


 A művekben felvetett kérdések  társadalmi, továbbá gondolati,  
  néhány etikai, történeti, lélektani  filozófiai, esztétikai vonatkozása.  

  vagy társadalmi vonatkozása.     



       

4. témakör: Művek a világirodalomból     
       

 SZERZŉK /  VIZSGASZINTEK  

 MŰVEK  Középszint  Emelt szint  

Választható korok és 


 Az európai irodalom alapvető  További választható korszakok:  
művek a hagyományai: az antikvitás és a a középkor, a reneszánsz, a  

világirodalomból Biblia (pl. műfajok, témák, felvilágosodás, avantgárd és a 20.  

  motívumok, hőstípusok). század első fele, a 20. század  

  


 További választható korszakok: a második fele és kortárs  
  romantika, a realizmus, a világirodalom.  

  századfordulós modernség a 


 A korszak jellemzőinek és egy-  
  szimbolizmustól az avantgárdig, a két kiemelkedő képviselőjének  

  20. század. vagy alkotásának bemutatása.  

  


 A korszak jellemzőinek és egy- 


 Művek értelmezése a korszak  
  két kiemelkedő alkotásának szellemi irányzataival, a  

  bemutatása. korstílussal való összefüggésben is  

  

 A világlátás és a kifejezésmód (pl. műfaji sajátosságok, a téma, a  

  sajátosságainak bemutatása egy-két kompozíció összefüggései, a  

  mű lényegre törő értelmezésével. lehetséges és szükséges  

   Műrészletek értelmezése. stíluskorszakbeli, stílustörténeti  

  


 A művekben felvetett kérdések vonatkozások).  
  néhány etikai, történeti, gondolati,     

  filozófiai vonatkozása.     

5. témakör: Színház és dráma     
      

 SZERZŉK /  VIZSGASZINTEK  

 MŰVEK  Középszint  Emelt szint  

 Szophoklész egy 
 A világlátás és a kifejezésmód  Vörösmarty Mihály: Csongor és  

műve sajátosságainak bemutatása a dráma Tünde  

 Shakespeare egy lényegre törő értelmezésével. 

 Az epikus dráma. Az abszurd  

műve  Drámarészletek értelmezése. dráma.  

 Molière egy műve 


 Színház és dráma az adott mű 


 Egy 20-21. századi magyar  
 Katona József: korában. dráma.  

Bánk bán 

 A művekről szóló olvasatok, 


 Az adott mű színpadi előadása  

 Madách Imre: Az vélemények megértése. mint az interpretáció eszköze (pl.  

ember tragédiája 

 A művekben felvetett kérdések színpadi megjelenítések  

 Egy 19. századi néhány etikai, történeti, lélektani összehasonlítása).  

dráma: Ibsen, Csehov vagy társadalmi vonatkozása. 

 Memoriter szöveghű és kifejező  

 Örkény István egy   előadása.  

drámája   


 A művekben felvetett kérdések  
 Egy 20. századi   néhány etikai, történeti, lélektani,  

magyar dráma   társadalmi, továbbá gondolati,  

    filozófiai, esztétikai vonatkozása.  

6. témakör: Az irodalom határterületei     
     

SZERZŉK /  VIZSGASZINTEK  

MŰVEK /  Középszint  Emelt szint  

JELENSÉGEK /       



        

        
MŰFAJOK        

Egy jelenség vagy  A népköltészet.   Az olvasmányok iránti  

szerző vagy műfaj 


 Az irodalom filmen, televízióban,  tömegszükséglet és a művészi  
vagy műalkotás dalszövegben, a virtuális valóságban:  színvonal / minőség összefüggései.  

elemzése vagy az adaptáció (pl. irodalom filmen,  

 „Magas” (elit) művészet és a  

bemutatása a rajzfilmen, rádióban, televízióban,  tömegkultúra viszonyának  

lehetséges témák digitális közlésben).  problémája egy korszakban.  
egyikéből. 

 A gyermek- és ifjúsági irodalom.   Könyvnyomtatás, sajtó,  

  A szórakoztató irodalom  irodalom (pl. a folytatásos regény  

 vonzereje, hatáskeltő eszközei (pl.  jelentősége és példái).  

 sematizált hőstípusok, élethelyzetek,  

 Egy-egy jellemző nézet az  

 értékvilág, kalandosság, csattanó,  irodalomolvasás szellemi, lelki  

 szójáték).  motivációiról.  
  Egy-két tipikus műfaj   Az irodalom felhasználása,  

 jellemzőinek bemutatása (pl. útirajz,  praktikus használata (pl. gyógyító  

 detektívregény, kalandregény,  használata: olvasásterápia;  

 képregény, tudományos fantasztikus  alkalmi költészet: köszöntők,  

 irodalom, humoros és erotikus  ünnepi versek).  

 irodalom, dalszöveg, sanzon, vicc,   Az irodalmi ismeretterjesztés  

 reklámvers).  főbb nyomtatott és elektronikus  

 

 A virtuális tér műfajai: fanfiction,  műfajai (pl. könyvismertetés,  

 komment, blog stb.  ajánlás, kritika, CD-ROM,  

 


 Mítosz, mese és kultusz. Film- és  internetes könyvkínálat).  
 könyvsikerek, divatjelenségek     

 korunk kultúrájában (pl. A Gyűrűk     

 Ura, Bridget Jones naplója).     

7. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 
SZERZŉK /  VIZSGASZINTEK  

MŰVEK /  Középszint    Emelt szint  

JELENSÉGEK /        

INTÉZMÉNYEK        

Egy szerző vagy Csak középszinten:  Csak emelt szinten:  

műalkotás vagy Regionális jelenségek, valamint a  Interkulturális jelenségek,  

jelenség vagy határon túli irodalom  valamint a határon túli irodalom  

intézmény bemutatása        

vagy elemzése a 


 Az adott régió, a tájegység, a   Interkulturális jelenségek, eltérő  
lehetséges témák település múltbeli és jelenkori  szöveghagyományok.  

egyikéből. kulturális, irodalmi   Posztmodern jelenségek a mai  

 hagyományainak bemutatása (pl.  kultúrában.  

 nemzetiségi, etnikai kisebbségek  

 Szerzők, művek a határon túli  

 irodalma, alkotások a  magyar irodalomból.  

 kisebbségekről; folklór,      

 művelődéstörténeti vonatkozások;      

 múzeum, színház, civil társaságok).      

 


 A tájhoz, a régióhoz, a      
 településhez kötődő szerzők; tájak,      

 régiók, társadalmi problémák      

 irodalmi alkotásokban való      



  
 
 

 
megjelenítése.  


 Szerzők, művek a határon túli 
magyar irodalomból. 

 
 

2.2. Értelmezési szintek, megközelítések 

 
Az Értelmezési szintek, megközelítések (2.2.) szempontjai különbözŊ korokból és szerzŊktŊl 
származó műveket is kérhetnek a Szerzők, művek (2.1.) megengedett témaköreiben. 
 

Témák  Vizsgaszint 
  Középszint  Emelt szint 
Témák, motívumok  Szépirodalmi alkotások  Műveket összekötő 

 gondolati, tematikus, motivikus motivikus összefüggések (pl. 
 egyezéseinek és különbségeinek hasonlóságok, 
 összevetése. párhuzamosságok, nyilvánvaló 

  Az olvasott művekben utalások) elismerése, 
 motívum, téma változatainak szerepének, jelentésének 
 felismerése, értelmezése (pl. hegy, megfogalmazása. 
 kert, sziget, alászállás,  Néhány téma, motívum, 
 felemelkedés, nemzedékek, család, toposz, archetípus 
 felnőtté válás, beavatás; ember és hosszmetszetszerű feltárása 
 természet, mikro- és makro- érvekkel, példákkal. 
 kozmosz, felnőtt-gyermek, férfi-nő,  Egy-egy szépirodalmi mű 
 bűn és bűnhődés, vándorlás, motívumai továbbélésének 
 kaland, falusi és nagyvárosi bemutatása példákkal. 
 életformák; a háború élménye, a  Az intertextualitás egy-egy 
 holokauszt, a lágerek világa, a példájának bemutatása 

 diktatúrák, az elidegenedés stb.). elsősorban a posztmodern 
   irodalmából. 
Műfajok, poétika  A műnemek és műfajok  Különböző korokban 

 felismerése. keletkezett, azonos műfajú 
  Alapvető versformák alkotások poétikai szempontú 
 felismerése. összevetése, történeti 
  Poétikai fogalmak alkalmazása változásának vizsgálata. 
 művek bemutatásában,  Műfajteremtő művek, egy- 
 értelmezésében. egy magyar és világirodalmi 
  Azonos műfajú alkotások példa bemutatása. 
 összehasonlítása.  Egy-egy műfaj, poétikai 
   sajátosság változása hosszabb- 
   rövidebb történeti folyamatban 
   (pl. elégiák a magyar 
   irodalomban; epigrammák 
   Kazinczytól Illyésig, a 
   meseforma változatai, az antik 
   és a shakespeare-i tragédia; 
   regényformák, regénytípusok; a 
   posztmodern irodalom poétikai 
   jellemzői). 
Korszakok, stílustörténet  A kifejezésmód és világlátás   



    

    
 változása a különböző   

 korszakokban a középkortól   

 napjainkig.   

Irodalomtörténet  


 Az irodalom, az irodalmiság  
  történetileg változó  

  hagyományának bemutatása  

  néhány példával.  

  


 A magyar irodalomtörténet /  
  művelődéstörténet főbb  

  korszakainak néhány  

  jellemzője.  
  


 Azonosság és változás az  

  irodalomban (pl. a  

  kifejezésmódok, a témák, a  

  hőstípusok változásai;  

  irányzatok, programok).   



 

MATEMATIKA 
 

 
 
Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg:  
- középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell megkövetelni, 

ami elsősorban a matematikai fogalmak, tételek gyakorlati helyzetekben való ismeretét és alkalmazását jelenti;   
- az emelt szint tartalmazza a középszint követelményeit, de az azonos módon megfogalmazott 

követelmények körében az emelt szinten nehezebb, több ötletet igénylő feladatok szerepelnek. Ezen 
túlmenően az emelt szint követelményei között speciális anyagrészek is találhatók, mivel emelt szinten 
elsősorban a felsőoktatásban matematikát használó, illetve tanuló diákok felkészítése történik.  

 

A) KOMPETENCIÁK 
 
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

 
- A vizsgázó legyen képes adott szövegben rejlő matematikai problémákat észrevenni, szükség esetén 

matematikai modellt alkotni, a modell alapján számításokat végezni, és a kapott eredményeket értelmezni.   
- Legyen képes kijelentéseket szabatosan megfogalmazni, azokat összekapcsolni, kijelentések 

igazságtartalmát megállapítani.   
- Lássa az eltéréseket, illetve a kapcsolatokat a matematikai és a mindennapi nyelv között.   
- A matematika minden területén és más tantárgyakban is tudja alkalmazni a halmaz fogalmát, illetve a 

halmazműveleteket.   
- Legyen jártas alapvető kombinatorikus gondolatmenetek alkalmazásában, és legyen képes ennek 

segítségével gyakorlati sorbarendezési és kiválasztási feladatok megoldására.   
- Ismerje a gráfok jelentőségét, sokoldalú felhasználhatóságuk néhány területét, és legyen képes 

további felhasználási lehetőségek felismerésére a gyakorlati életben és más tudományágakban.   
- Az emelt szinten érettségiző diák ismerje a halmazelmélet alapvető szerepét a mai matematika felépítésében.  

 
Számelmélet, algebra 

 
- A vizsgázó legyen képes betűs kifejezések értelmezésére, ismerje fel használatuk szükségességét, 

tudja azokat kezelni, lássa, hogy mi van a „betűk mögött”.   
- Ismerje az egyenlet és az egyenlőtlenség fogalmát, megoldási módszereit (pl. algebrai, grafikus, közelítő).   
- Legyen képes egy adott probléma megoldására felírni egyenleteket, egyenletrendszereket, 

egyenlőtlenségeket, egyenlőtlenség-rendszereket.   
- Tudja az eredményeket előre megbecsülni, állapítsa meg, hogy a kapott eredmény reális-e.   
- Az emelt szinten érettségiző diáknak legyen jártassága az összetettebb algebrai átalakításokat 

igénylő feladatok megoldásában is.  
 
Függvények, az analízis elemei 

 
- A vizsgázó legyen képes a körülötte levő világ egyszerűbb összefüggéseinek függvényszerű 

megjelenítésére, ezek elemzéséből tudjon következtetni valóságos jelenségek várható lefolyására.   
- Legyen képes a változó mennyiségek közötti kapcsolat felismerésére, a függés értelmezésére. Értse, 

hogy a függvény matematikai fogalom, két halmaz elemeinek egymáshoz rendelése. Ismerje fel a 
hozzárendelés formáját, tudja elemezni a halmazok közötti kapcsolatokat.   

- Lássa, hogy a sorozat diszkrét folyamatok megjelenítésére alkalmas matematikai eszköz, a pozitív 
egész számok halmazán értelmezett függvény. Ismerje a számtani és mértani sorozatot.   

- Az emelt szinten érettségiző diák ismerje az analízis néhány alapelemét, amelyekre más 
szaktudományokban is (pl. fizika) szüksége lehet. Ezek segítségével tudjon függvényvizsgálatokat 
végezni, szélsőértéket, görbe alatti területet számolni.  



Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

 
- A vizsgázó tudjon síkban, illetve térben tájékozódni, térbeli viszonyokat elképzelni, tudja a 

háromdimenziós valóságot - alkalmas síkmetszetekkel - két dimenzióban vizsgálni.   
- Vegye észre a szimmetriákat és az arányokat, tudja ezek egyszerűsítő hatásait problémák 

megfogalmazásában, bizonyításokban, számításokban kihasználni.   
- Tudjon a feladatok megoldásához megfelelő ábrát készíteni.   
- Tudjon hosszúságot, területet, felszínt, térfogatot mérni és számolni, legyen tisztában a mérési 

pontosság fogalmával.   
- Ismerje a geometria szerepét a műszaki életben és bizonyos képzőművészeti alkotásokban.   
- Az emelt szinten érettségiző diák tudja szabatosan megfogalmazni a geometriai bizonyítások gondolatmenetét.  

 
Valószínűség-számítás, statisztika 
 
- A vizsgázó értse a statisztikai kijelentések és gondolatmenetek sajátos természetét.   
- Ismerje a statisztikai állítások igazolására felhasználható adatok gyűjtésének lehetséges formáit, és legyen 

jártas a kapott adatok áttekinthető szemléltetésében, különböző statisztikai mutatókkal való jellemzésében.   
- Az emelt szinten érettségiző diák tudjon egyszerűbb véletlenszerű jelenségeket modellezni és a 

valószínűségi modellben számításokat végezni.   
- Az emelt szinten érettségiző diák ismerje a véletlen szerepét egyszerű statisztikai mintavételi eljárásokban.  



B) VIZSGAKÖVETELMÉNYEK  
 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok  
 

E témakört (különösen a gondolkodási módszereket, a halmazokat és a matematikai logikát) elsősorban nem önállóan számon kérhető 
ismeretanyagként kell elképzelni, hanem olyan szemléletformáló, a matematikaoktatás egészét átszövő módszerek, illetve eszközök 
összességeként, amely szinte teljes egészében megjelenik minden további témakörben is. 

 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
   

 Középszint Emelt szint 
   

1.1 Halmazok Ismerje és használja a halmazok megadásának különböző módjait, a  
 halmaz elemének fogalmát.  

 Definiálja és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a  

 következő fogalmakat: halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres  
 halmaz, véges és végtelen halmaz, komplementer halmaz.  

1.1.1 Halmazműveletek Ismerje és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a Ismerje és alkalmazza a de Morgan azonosságokat. 
 következő műveleteket: unió, metszet, különbség.  

 Tudjon koordináta-rendszerben ábrázolni egyszerűbb  

 ponthalmazokat.  

1.1.2 Számosság, Tudja meghatározni véges halmazok elemeinek a számát. Tudja alkalmazni a logikai szita módszerét egyszerűbb esetekben. 
részhalmazok  Ismerjen példát véges, megszámlálhatóan végtelen és nem 

  megszámlálhatóan végtelen halmazra. 
  Ismerje a megszámlálhatóan végtelen halmaz definícióját. 
  Bizonyítsa egyszerűbb esetekben, hogy egy halmaz számossága 
  megszámlálhatóan végtelen. 

1.2 Matematikai logika Tudjon egyszerű matematikai szövegeket értelmezni.  

 Értse, és egyszerű feladatokban alkalmazza a tagadás műveletet.  

 Ismerje az „és”, a „(megengedő) vagy” logikai jelentését, tudja  

 használni és összekapcsolni azokat a halmazműveletekkel.  

 Tudja a „ha…akkor…” és az „akkor és csak akkor” típusú állítások  
 igazságértékét megállapítani.  

 Használja helyesen a „minden” és a „van olyan” kifejezéseket.  

1.2.1 Fogalmak, tételek és Tudjon definíciókat, tételeket pontosan megfogalmazni. Ismerje az alábbi bizonyítási típusokat és tudjon példát mondani 
bizonyítások a Használja és alkalmazza feladatokban helyesen a szükséges, az  alkalmazásukra: direkt és indirekt bizonyítás, skatulyaelv, teljes 
matematikában elégséges és a szükséges és elégséges feltétel fogalmát. indukció. 

 Képes legyen egy egyszerű állításról eldönteni, hogy igaz vagy hamis. Tudja megfogalmazni konkrét esetekben tételek megfordítását. 



1.3 Kombinatorika Tudjon egyszerű sorbarendezési, kiválasztási és egyéb Ismerje, bizonyítsa és alkalmazza a permutációk (ismétlés nélkül és 
 kombinatorikai feladatokat megoldani. ismétléssel), variációk (ismétlés nélkül és ismétléssel), kombinációk 
 Tudja a kedvező esetek számát meghatározni a komplementer esetek (ismétlés nélkül) kiszámítására vonatkozó képleteket. 
 segítségével is. Ismerje és alkalmazza a binomiális tételt. 
 Tudja kiszámolni a binomiális együtthatókat. Ismerje a Pascal-háromszöget és alapvető tulajdonságait. 

1.4 Gráfok Tudjon konkrét szituációkat szemléltetni, és egyszerű feladatokat Definiálja a következő fogalmakat: többszörös él, hurokél, út, kör, 
 megoldani gráfok segítségével. összefüggő gráf, egyszerű gráf, fa. 
 Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: pont, él, fokszám, Ismerje a fa pontjai és élei száma közötti összefüggést. 
 teljes gráf.  

 Ismerje a gráf pontjainak fokszámösszege és éleinek száma közötti  
 összefüggést.  

 

2. Számelmélet, algebra 

 
Az algebra tanításának egyik fő célja annak felfedeztetése és megértetése, hogy egymástól távol állónak tűnő problémák ugyanazon matematikai, 
algebrai struktúrával rendelkeznek, ezért megoldásuk során hasonló eljárásokat, gondolatmeneteket alkalmazhatunk, s leírásuk formálisan azonos 
módon történik. (Például különböző témakörökből vett másodfokú egyenletre vezető feladatok.)  
Fontos a számolás során megismert műveleti szabályok absztrahálása, a jártasság megszerzése a betűkifejezésekkel végzett műveletekben. Meg kell mutatni a 

számfogalom bővítésének szükségességét és folyamatát. Emelt szinten el kell juttatni a tanulókat a permanencia-elv fontosságának felismeréséhez. 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
   

 Középszint Emelt szint 
   

2.1 Alapműveletek Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni  

 (zsebszámológéppel is).  

 Ismerje és használja feladatokban az alapműveletek műveleti  

 azonosságait (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás).  

2.2 A természetes számok Ismerje, tudja definiálni és alkalmazni az oszthatósági alapfogalmakat Tudja megfogalmazni a számelmélet alaptételét. 
halmaza, számelméleti (osztó, többszörös, prímszám, összetett szám). Bizonyítsa, hogy végtelen sok prímszám van. 
ismeretek Tudjon természetes számokat prímtényezőkre bontani, tudja adott  

 számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét  
 kiszámítani; tudja mindezeket egyszerű szöveges (gyakorlati)  

 feladatok megoldásában alkalmazni.  

 Definiálja és alkalmazza feladatokban a relatív prímszámokat.  

2.2.1 Oszthatóság Ismerje a 10 hatványaira, illetve a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 számokra Tudjon összetett oszthatósági feladatokat megoldani. 
 vonatkozó oszthatósági szabályokat, tudjon egyszerű oszthatósági Tudja meghatározni természetes számok pozitív osztóinak számát. 
 feladatokat megoldani.  



2.2.2 Számrendszerek Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből 2-es alapú Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből n alapú (n < 9) 
 

 számrendszerbe és viszont. Ismerje a helyiértékes írásmódot. számrendszerbe és viszont. 
 

  Tudjon n alapú (n < 9) számrendszerben felírt számokat összeadni és 
 

  kivonni. 
 

2.3 Racionális és Tudja definiálni a racionális és irracionális számokat, és ismerje ezek Adott n (  ∈  ) esetén tudja eldönteni, hogy √ 
 

irracionális szám-e. 
 

 
 

irracionális számok kapcsolatát a tizedestörtekkel. 
    

Bizonyítsa, hogy √2 irracionális szám. 
 

  Tudja meghatározni tizedestört alakban megadott racionális szám 
 

  közönséges tört alakját. 
 

2.4 Valós számok Ismerje a valós számkör felépítését (N, Z, Q, Q*, R), valamint a valós Tudja, hogy mit értünk adott műveletekre zárt számhalmazokon. 
 

 számok és a számegyenes kapcsolatát.      
 

 Tudjon ábrázolni számokat a számegyenesen.      
 

 Ismerje és használja a nyílt és zárt intervallum fogalmát és jelölését.      
 

 Ismerje az abszolútérték definícióját.      
 

 Ismerje adott szám normálalakjának felírási módját, tudjon számolni a      
 

 normálalakkal.      
 

 Tudjon adott helyiértékre vonatkozóan helyesen kerekíteni.      
 

2.5 Hatvány, gyök, Tudja értelmezni a hatványozást racionális kitevő esetén. Ismerje a permanencia elvet. 
 

logaritmus  Tudja szemléletesen értelmezni az irracionális kitevőjű hatványt. 
 

 Ismerje és használja a hatványozás azonosságait. Bizonyítsa a hatványozás azonosságait egész kitevő esetén. 
 

 Ismerje és alkalmazza a négyzetgyökvonás azonosságait. Bizonyítsa a négyzetgyökvonás azonosságait. 
 

 Definiálja és használja az n a fogalmát. Ismerje és alkalmazza a gyökvonás azonosságait. 
 

 Definiálja és használja feladatok megoldásában a logaritmus Bizonyítsa a szorzat, a hányados és a hatvány logaritmusára 
 

 fogalmát, valamint a logaritmus azonosságait. vonatkozó azonosságokat. 
 

 Tudjon áttérni más alapú logaritmusra. Bizonyítsa a más alapú logaritmusra való áttérés szabályát. 
 

2.6 Betűkifejezések  Ismerje a polinom fokszámát, fokszám szerint rendezett alakját. 
 

2.6.1 Nevezetes Tudja alkalmazni feladatokban a következő kifejezések Tudja alkalmazni feladatokban az an - bn, illetve az a2n+1 + b2n+1 
 

azonosságok kifejtését, illetve szorzattá alakítását: kifejezés szorzattá alakítását. 
 

 (a + b)2, (a -b)2, a2 – b2.      
 

 Tudjon algebrai kifejezésekkel egyszerű műveleteket végrehajtani,      
 

 algebrai kifejezéseket egyszerűbb alakra hozni (összevonás, szorzás,      
 

 osztás, szorzattá alakítás kiemeléssel, nevezetes azonosságok      
 

 alkalmazása).      
 

2.7 Arányosság Tudja az egyenes és a fordított arányosság definícióját és grafikus      
 

 ábrázolásukat.      
 

 Ismerje és tudja feladatokban alkalmazni az arányosság fogalmát.      
 

2.7.1 Százalékszámítás Ismerje és tudja feladatokban alkalmazni a százalék fogalmát.      
 



2.8 Egyenletek, Ismerje az alaphalmaz és a megoldáshalmaz fogalmát. 
egyenletrendszerek, Alkalmazza a különböző egyenletmegoldási módszereket: 
egyenlőtlenségek, mérlegelv, grafikus megoldás, ekvivalens átalakítások, 
egyenlőtlenség-rendszerek következményegyenletre vezető átalakítások, új ismeretlen 
 bevezetése, értelmezési tartomány és értékkészlet vizsgálata. 
 Tudja meghatározni szöveges feladatban szereplő változók 
 értelmezési tartományát és a feladat eredményét összevetni a feladat 
 szövegével. 

2.8.1 Algebrai egyenletek, Alkalmazza az egyenleteket, egyenletrendszereket szöveges feladatok 
egyenletrendszerek megoldásában. 

Elsőfokú egyenletek, Tudjon elsőfokú, egyismeretlenes egyenleteket és elsőfokú, 
egyenletrendszerek kétismeretlenes egyenletrendszereket megoldani. 

Másodfokú Ismerje az egyismeretlenes másodfokú egyenlet általános alakját. 
egyenletek, Ismerje a másodfokú egyenlet diszkriminánsának fogalmát, és a 
egyenletrendszerek diszkrimináns előjele és a (valós) megoldások száma közötti 

 összefüggést. 
 Ismerje és alkalmazza a másodfokú egyenlet megoldóképletét. 
 Használja a teljes négyzetté alakítás módszerét. 
 Alkalmazza feladatokban a gyöktényezős alakot. 
 Tudjon törtes egyenleteket, másodfokú egyenletre vezető szöveges 
 feladatokat megoldani. 
 Tudjon egyszerű másodfokú egyenletrendszereket megoldani. 

Magasabb fokú Tudjon egyszerű, másodfokúra visszavezethető egyenleteket 
egyenletek megoldani. 

 
 
 
 
 
 

 

Négyzetgyökös 
    

Tudjon √    +  =+  típusú egyenleteket megoldani. 
 

egyenletek    
 

2.8.2 Nem algebrai    
 

egyenletek    
 

Abszolútértékes Tudjon | ax + b| = cx + d típusú egyenleteket megoldani. 
 

egyenletek    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tudjon paraméteres elsőfokú egyenleteket 
megoldani. Tudjon elsőfokú, háromismeretlenes 
egyenletrendszereket megoldani. 
 
Igazolja a másodfokú egyenlet megoldóképletét. 
 
Igazolja és alkalmazza a gyökök és együtthatók 
közötti összefüggéseket.  
Tudjon másodfokú paraméteres egyenleteket megoldani. 
 
 
 
 
 

 
Tudjon másodfokúra visszavezethető 
egyenletrendszereket megoldani. 
 
Tudjon értelmezési tartomány, illetve értékkészlet-
vizsgálattal, valamint szorzattá alakítással megoldható 
összetett feladatokat megoldani. 
 
Tudjon két négyzetre emeléssel megoldható egyenleteket megoldani. 
 
 
 
 
 

 
Tudjon összetett abszolútértékes egyenleteket 
algebrai úton megoldani. 



Exponenciális és Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő Tudjon összetett egyenleteket, egyenletrendszereket megoldani. 
 

logaritmusos feladatokat megoldani.      
 

egyenletek       
 

Trigonometrikus Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő Tudjon másodfokúra visszavezethető és a 4.5 pontban szereplő 
 

egyenletek feladatokat megoldani. azonosságok alkalmazásával megoldható egyenleteket megoldani. 
 

2.8.3 Egyenlőtlenségek, Tudjon egyszerű első- és másodfokú, valamint törtes Tudjon összetett egyenlőtlenségeket és egyenlőtlenség-rendszereket 
 

egyenlőtlenségrendszerek egyenlőtlenségeket és egyszerű egyenlőtlenség-rendszereket megoldani. 
 

 megoldani. Tudjon egyszerű négyzetgyökös, abszolútértékes, exponenciális, 
 

  logaritmusos és trigonometrikus 
 

  egyenlőtlenségeket megoldani. 
 

2.9 Középértékek, Ismerje két pozitív szám számtani és mértani közepének Ismerje n szám számított középértékeit (számtani, mértani, 
 

egyenlőtlenségek fogalmát, kapcsolatát, használatát. négyzetes, harmonikus), valamint a nagyságrendi viszonyaikra 
 

  vonatkozó tételeket. 
 

   

+ 
  

, ha a, b ∈ R+. 
 

  Bizonyítsa, hogy ≥ √    

    

  2    
 

  Tudjon megoldani feladatokat számtani és mértani közép 
 

  közötti összefüggés alapján. 
 

 

3. Függvények, az analízis elemei 
 
A témakör (hasonlóan a geometria, illetve a valószínűség-számítás, statisztika fejezetekhez) különösen alkalmas annak szemléltetésére, hogy egy 
probléma matematikai megoldása három lépésben történik: a matematikai modell megalkotása, a matematikai feladat megoldása a modellen belül, és 
az eredmény értelmezése. Fontos terület a függvényábrázolás alkalmazása egyenletek és egyenlőtlenségek megoldásában. 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
   

 Középszint Emelt szint 
   

3.1 A függvény Ismerje a függvény matematikai fogalmát és a függvénytani Ismerje a függvénytani alapfogalmak pontos definícióját. 
 alapfogalmakat (értelmezési tartomány, hozzárendelés, képhalmaz, Ismerje és alkalmazza a függvények összegének, különbségének, 
 helyettesítési érték, értékkészlet). szorzatának és hányadosának a fogalmát. Ismerje és alkalmazza a 
 Tudjon szövegesen megfogalmazott függvényt képlettel megadni. függvények megszorításának (leszűkítésének) és kiterjesztésének 
 Tudjon helyettesítési értéket számítani, illetve tudja egyszerű fogalmát. 
 függvények esetén f(x) = c alapján az x-et meghatározni.  

 Ismerje a kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés fogalmát. Ismerje és  

 alkalmazza a függvényeket gyakorlati problémák megoldásánál.  
 Ismerje az inverzfüggvény fogalmának szemléletes értelmezését (pl.  
 az exponenciális és a logaritmus függvény vagy a geometriai Ismerje és alkalmazza az inverzfüggvény fogalmát. 
 transzformációk esetében).  

  Ismerje az összetett függvény fogalmát, képzésének módját.  



3.2 Egyváltozós valós Ismerje, tudja ábrázolni és jellemezni az alábbi hozzárendeléssel  Ismerje és tudja ábrázolni az x ↦ xn (n∈N+) függvényt. 
 

függvények megadott függvényeket:  
 

      

 x ↦ ax + b , x ↦ x
2
 , x ↦ x

3
 , x ↦ ax

2
 + bx + c , x ↦ √  , Tudjon a középszinten felsorolt függvényekből összetett  

 

x ↦ |x| , x ↦  

   
 

  

függvényeket képezni.  

 
  

    

 x ↦ sin x , x ↦ cos x , x ↦ tg x ,  
 

 x ↦ ax , x ↦ loga x .  
 

3.2.1 A függvények Tudjon értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni, illetve  
 

grafikonja, adatokat leolvasni a grafikonról.  
 

függvénytranszformációk       
 

 Tudjon néhány lépéses transzformációt igénylő függvényeket Tudja ábrázolni az alapvető függvények (3.2) transzformáltjainak 
 

 függvénytranszformációk segítségével ábrázolni: grafikonját (c·f(ax + b) + d). 
 

 f(x) + c,  f(x+c),  c·f(x).  
 

3.2.2 A függvények Tudjon egyszerű függvényeket jellemezni (pl. grafikon alapján) Tudja jellemezni a függvényeket korlátosság szempontjából. 
 

jellemzése értékkészlet, zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, Tudja meghatározni a függvények tulajdonságait az alapfüggvények 
 

 paritás szempontjából. ismeretében, transzformációk segítségével. 
 

      Használja a konvexitás és konkavitás fogalmát a függvények 
 

      jellemzésére. 
 

      Tudjon másodfokú függvényre vezető szélsőérték-feladatokat 
 

      megoldani. 
 

3.3 Sorozatok Ismerje a számsorozat fogalmát és használja a különböző Tudjon sorozatot jellemezni (korlátosság, monotonitás). 
 

 megadási módjait (utasítás, képlet, rekurzív definíció). Ismerje a konvergencia szemléletes fogalmát. 
 

      Ismerje és alkalmazza egyszerű sorozatokban a konvergens sorozat 
 

      definícióját. 
 

      Alkalmazza egyszerű sorozatokban a konvergens 
 

      sorozatok összegének, különbségének, szorzatának és hányadosának 
 

      határértékére vonatkozó tételeket. 
 

3.3.1 Számtani és mértani Tudjon olyan feladatokat megoldani a számtani és mértani sorozatok Bizonyítsa a számtani és a mértani sorozat általános tagjára vonatkozó 
 

sorozatok témaköréből, ahol a számtani, illetve mértani sorozat fogalmát és az összefüggéseket, valamint az összegképleteket. 
 

 an-re, illetve az Sn-re vonatkozó összefüggéseket kell használni.  
 

3.3.2 Végtelen mértani sor      Ismerje a végtelen mértani sor fogalmát, összegét. 
 

3.3.3 Kamatos kamat, Tudja a kamatos kamat számítására vonatkozó képletet használni, s Tudjon gyűjtőjáradékot és törlesztőrészletet számolni. 
 

járadékszámítás abból bármelyik ismeretlen adatot kiszámolni.  
 



3.4. Az egyváltozós valós   

függvények analízisének   

elemei   

3.4.1 Határérték,  Ismerje a végesben vett véges, a végtelenben vett véges és a tágabb 
folytonosság  értelemben vett határérték szemléletes fogalmát. Ismerje a 

  folytonosság szemléletes fogalmát. 

3.4.2 Differenciálszámítás  Tudja a differencia- és differenciálhányados definícióját. Alkalmazza 
  az összeg-, a különbség-, a konstansszoros, a szorzat- és a 
  hányadosfüggvény deriválási szabályait. 
  Alkalmazza egyszerű esetekben az összetett függvény deriválási 
  szabályát. 
  Tudja bizonyítani, hogy (xn)' = nxn–1 (n∈N esetén). Ismerje a 
  trigonometrikus függvények deriváltját. 
  Alkalmazza a differenciálszámítást érintő egyenletének felírására, 
  szélsőérték-feladatok megoldására és polinomfüggvények 
  vizsgálatára (monotonitás, szélsőérték, konvexitás). 

3.4.3 Integrálszámítás  Ismerje folytonos függvényekre a határozott integrál szemléletes 
  fogalmát és tulajdonságait. 
  Ismerje a kétoldali közelítés módszerét, az integrálfüggvény 
  fogalmát, a primitív függvény fogalmát, valamint a 
  Newton-Leibniz-tételt. 
  Tudja polinomfüggvények, illetve a szinusz és koszinusz függvény 
  grafikonja alatti területet kiszámolni. 



4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

 
A témakör követelményeit abban a tudatban kell megfogalmaznunk, hogy a geometria szerepe, funkciója, hangsúlyai sokat változtak az 
elmúlt évtizedekben. Ennek következtében a szintetikus geometria egyes területeken háttérbe szorult. Szem előtt kell tartani ugyanakkor, 
hogy a geometria oktatása segíti a pontos fogalomalkotást, a struktúraalkotás képességét, és fejleszti a térszemléletet. 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
   

 Középszint Emelt szint 
   

4.1 Elemi geometria Ismerje és használja megfelelően az alapfogalom, axióma, definiált  

 fogalom, bizonyított tétel fogalmát.  

4.1.1 Térelemek Ismerje a térelemeket és a szög fogalmát.  

 Ismerje a szögek nagyság szerinti osztályozását és a nevezetes  
 szögpárokat.  

 Tudja a térelemek távolságára és szögére (pont és egyenes, pont és Tudja kitérő egyenesek távolságát és hajlásszögét meghatározni. 
 sík, párhuzamos egyenesek, párhuzamos síkok távolsága; két  

 egyenes, egyenes és sík, két sík hajlásszöge) vonatkozó  

 meghatározásokat.  

4.1.2 A távolságfogalom Ismerje a kör, gömb, szakaszfelező merőleges, szögfelező fogalmát. Ismerje a parabola fogalmát. 
segítségével definiált Használja a fogalmakat feladatmegoldásokban.  

ponthalmazok   

4.2 Geometriai  Ismerje a geometriai transzformációk és a függvények kapcsolatát. 
transzformációk   

4.2.1 Egybevágósági Ismerje a síkbeli egybevágósági transzformációk (eltolás, tengelyes Tudja pontosan megfogalmazni az egybevágósági transzformációk 
transzformációk tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás) leírását, definícióit, a síkidomok egybevágóságának fogalmát, valamint a 

 tulajdonságaikat. sokszögek egybevágóságának feltételét. 
 Alkalmazza a feladatokban az eltolás, tengelyes tükrözés, Tudja alkalmazni a pont körüli forgatást. 
 középpontos tükrözés egybevágósági transzformációkat.  

 Tudjon végrehajtani transzformációkat konkrét esetekben.  

 Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek  

 egybevágósági alapeseteit. Ismerje és alkalmazza feladatokban a térbeli egybevágósági 
 Ismerje fel és használja feladatokban a különböző alakzatok transzformációkat. 
 szimmetriáit.  



4.2.2 Hasonlósági Ismerje a középpontos hasonlósági transzformáció leírását, Ismerje a hasonlósági transzformáció definícióját. 
transzformációk tulajdonságait.  

 Alkalmazza a középpontos nagyítást, kicsinyítést egyszerű,  

 gyakorlati feladatokban. Ismerje és alkalmazza a párhuzamos szelők tételét, a tétel 
 Tudjon szakaszt adott arányban felosztani. megfordítását és a párhuzamos szelőszakaszok tételét. 
 Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek hasonlósági Bizonyítsa és alkalmazza a belső szögfelező tételt. 
 alapeseteit.  

 Ismerje fel a hasonló alakzatokat, tudja felírni a hasonlóság arányát.  

 Ismerje és alkalmazza feladatokban a hasonló síkidomok területének  
 arányáról és a hasonló testek felszínének és térfogatának arányáról  

 szóló tételeket.  

4.2.3 Egyéb   

transzformációk   

Merőleges vetítés  Ismerje és alkalmazza feladatokban a merőleges vetítést. 
4.3 Síkbeli és térbeli Ismerje a síkidomok, testek csoportosítását különböző szempontok  

alakzatok szerint.  

4.3.1 Síkbeli alakzatok   

Háromszögek Tudja csoportosítani a háromszögeket oldalak és szögek szerint.  
 Ismerje és alkalmazza az alapvető összefüggéseket háromszögek  
 oldalai, szögei, oldalai és szögei között (háromszög-egyenlőtlenség,  

 belső, illetve külső szögek összege, nagyobb oldallal szemben  

 nagyobb szög van).  

 Ismerje és alkalmazza speciális háromszögek tulajdonságait.  

 Ismerje és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és Bizonyítsa a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire 
 köreire vonatkozó definíciókat, tételeket (oldalfelező merőleges, vonatkozó tételeket (körülírt és beírt kör középpontja, magasságpont, 
 szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve súlypont, középvonal tulajdonságai). 
 beírt kör).  

 Ismerje és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. Bizonyítsa a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 
 Ismerje és alkalmazza a magasság- és a befogótételt. Bizonyítsa a magasság- és a befogótételt. 

Négyszögek Ismerje a négyszögek fajtáit (trapéz, paralelogramma, deltoid, Bizonyítsa a húrnégyszögek és az érintőnégyszögek tételét, ismerje a 
 rombusz, téglalap, négyzet) és tulajdonságaikat, ismereteit tételek megfordítását. Ismereteit alkalmazza feladatok megoldásában. 
 alkalmazza egyszerű feladatokban.  

 Ismerje a konvex négyszög belső és külső szögeinek összegére  
 vonatkozó tételeket, alkalmazza ezeket egyszerű feladatokban.  

Sokszögek Ismerje és alkalmazza konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső Bizonyítsa a konvex sokszög átlóinak számára, valamint a belső és 
 és külső szögösszegre vonatkozó tételeket. Ismerje a szabályos külső szögösszegre vonatkozó tételeket. 
 sokszögek definícióját.  



Kör Ismerje a kör részeit, ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban. Bizonyítsa, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 
 

 Tudja és használja, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba sugárra, valamint hogy a külső pontból húzott érintőszakaszok 
 

 húzott sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő egyenlő hosszúak. 
 

 hosszúak.  
 

 Tudjon szöget mérni fokban és radiánban.  
 

 Tudja és alkalmazza feladatokban, hogy a középponti szög arányos a Bizonyítsa és alkalmazza feladatokban a kerületi és középponti 
 

 körívvel és a hozzá tartozó körcikk területével. szögek tételét és a kerületi szögek tételét. 
 

    Ismerje és használja a látókör fogalmát. 
 

 Ismerje és alkalmazza feladatokban a Thalész-tételt és megfordítását. Bizonyítsa a Thalész-tételt és megfordítását. 
 

    Ismerje és alkalmazza a körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok 
 

    tételét. 
 

4.3.2 Térbeli alakzatok Ismerje a következő testeket és azok részeit, alkotóelemeit: hasáb,  
 

 henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp. Ismereteit  
 

 alkalmazza egyszerű feladatokban.  
 

4.4 Vektorok síkban és Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat,  
 

térben tételeket:  
 

 - vektor fogalma, abszolútértéke,  
 

 - nullvektor, ellentett vektor,  
 

 - vektorok összege, különbsége, vektor skalárszorosa,  
 

 - vektorműveletekre vonatkozó műveleti azonosságok,  
 

 - vektor felbontása összetevőkre.  
 

 Ismerje a skaláris szorzat definícióját, tulajdonságait.  
 

 Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat, Tudja koordinátáikkal adott vektorok hajlásszögét meghatározni. 
 

 tételeket: Ismerje az egyértelmű vektorfelbontás tételét. 
 

 - vektor koordinátái,  
 

 - a vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái,  
 

 - vektorok összegének, különbségének, skalárral való szorzatának  
 

 koordinátái, Bizonyítsa a skalárszorzat koordinátákból való kiszámítására 
 

 - skalárszorzat kiszámítása vektorok koordinátáiból. vonatkozó tételt. 
 

4.5 Trigonometria Tudja hegyesszögek szögfüggvényeit derékszögű háromszög  
 

 oldalarányaival definiálni, ismereteit alkalmazza feladatokban.  
 

 Tudja a szögfüggvények általános definícióját.  
 

 Tudja és alkalmazza a szögfüggvényekre vonatkozó  
 

 alapvető összefüggéseket: pótszögek, kiegészítő szögek, negatív szög  
 

 szögfüggvénye, sin2α + cos2α = 1,  
 

 

tg  = 
sin  

 

     

 cos  
 

     
 



 Ismerje és alkalmazza a nevezetes szögek (30°, 45°, 60°) Függvénytáblázat segítségével tudja alkalmazni egyszerű 
 

 szögfüggvényeit.   feladatokban az addíciós összefüggéseket (sin(α + β), cos(α + β), 
 

        tg(α + β) , sin2α, cos2α, tg2α). 
 

 Ismerje és alkalmazza feladatokban a szinusz- és a koszinusztételt. Bizonyítsa a szinusz- és a koszinusztételt. 
 

4.6 Koordinátageometria 
Tudja kiszámítani 

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗     
 

 vektor koordinátáit, abszolútértékét.     
 

4.6.1 Pontok, vektorok Tudja kiszámítani két pont távolságát. Igazolja a szakasz felezőpontja és harmadoló pontjai koordinátáinak 
 

 Tudja kiszámítani szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjainak kiszámítására vonatkozó összefüggéseket. 
 

 koordinátáit, alkalmazza ezeket feladatokban. Tudja kiszámítani szakasz n: m arányú osztópontjának koordinátáit. 
 

 Tudja felírni a háromszög súlypontjának koordinátáit, alkalmazza ezt Igazolja a háromszög súlypontjának koordinátáira vonatkozó 
 

 feladatokban.    összefüggést. 
 

4.6.2 Egyenes Tudja felírni különböző adatokkal meghatározott egyenesek Tudja levezetni az egyenes egyenletét a síkban különböző kiindulási 
 

 egyenletét.     adatokból. 
 

 Tudja kiszámítani egyenesek metszéspontjának koordinátáit. Tudja síkbeli egyenesek hajlásszögét meghatározni. 
 

 Ismerje az egyenesek párhuzamosságának és merőlegességének     
 

 koordinátageometriai feltételeit.     
 

 Tudjon megoldani egyszerű geometriai feladatokat     
 

 koordinátageometriai eszközökkel.     
 

4.6.3 Kör Tudja felírni adott középpontú és sugarú kör egyenletét. Tudja levezetni a kör egyenletét. 
 

 Tudja meghatározni kétismeretlenes másodfokú egyenletből a kör Ismerje a kör és a kétismeretlenes másodfokú egyenlet kapcsolatát. 
 

 középpontját és sugarát. Tudja meghatározni két kör kölcsönös helyzetét, metszéspontjait. 
 

 Tudja meghatározni kör és egyenes metszéspontját. Tudja felírni külső pontból húzott érintő egyenletét. 
 

 Tudja felírni a kör adott pontjában húzott érintő egyenletét.     
 

4.6.4 Parabola        Tudja levezetni a parabola x2 = 2py alakú egyenletét. 
 

        Tudjon feladatokat megoldani a koordinátatengelyekkel párhuzamos 
 

        tengelyű parabolákkal. 
 

4.7 Kerület, terület Ismerje a kerület és a terület szemléletes fogalmát. Bizonyítsa a háromszög területének kiszámítására használt 
 

 Tudja kiszámítani a háromszög területét különböző adatokból: képleteket, továbbá ismerje és alkalmazza az alábbi összefüggéseket: 
 

 

t = 
 · 

= 
· sin =   (bizonyítással), 

 

  

2 
 

2 
      

    = √ (  −  )(  −  )(  −  ). 
 

 Tudja kiszámítani nevezetes négyszögek, szabályos sokszögek, Bizonyítsa nevezetes négyszögek és szabályos sokszögek 
 

 továbbá kör, körcikk, körszelet kerületét és területét. területképleteit. 
 

4.8 Felszín, térfogat Ismerje a felszín és a térfogat szemléletes fogalmát. Bizonyítsa a csonkagúla és a csonkakúp térfogatképletét. 
 

 Tudja kiszámítani hasáb, gúla, forgáshenger, forgáskúp, gömb,     
 

 csonkagúla és csonkakúp felszínét és térfogatát egyszerű esetekben.     
 



5. Valószínűség-számítás, statisztika 

 
A modern tudományelmélet egyik fontos pillére az a gondolkodásmód, amellyel a sztochasztikus jelenségek leírhatók. A társadalomtudományi, a természettudományi és a 

közgazdasági törvényeink nagy része csak statisztikusan igaz. A mindennapi élet történéseit sem lehet megérteni statisztikai ismeretek nélkül, mivel ott is egyre gyakrabban 

olyan tömegjelenségekkel kerülünk szembe, amelyek a statisztika eszközeivel kezelhetők. A sztochasztika gondolkodásmódja a XXI. század elejére az emberi 

gondolkodásnak, döntéseknek és cselekvéseknek olyannyira alapvető része lesz, hogy elsajátítása semmiképpen sem kerülhető meg.  
Ebben a témakörben középszinten csak az alapfogalmak megértését és használatát követeljük meg, míg emelt szinten a téma matematikai 
felépítésének egyes részeiről is számot kell adni. 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
   

 Középszint Emelt szint 
   

5.1 Leíró statisztika Tudjon adott adathalmazt szemléltetni.  

5.1.1 Statisztikai adatok Tudjon adathalmazt táblázatba rendezni és táblázattal megadott  
gyűjtése, rendszerezése, adatokat feldolgozni.  

különböző ábrázolásai Értse a véletlenszerű mintavétel fogalmát.  

 Tudjon kördiagramot és oszlopdiagramot készíteni.  

 Tudjon adott diagramról információt kiolvasni.  

 Tudja és alkalmazza a következő fogalmakat: osztályba sorolás,  
 gyakorisági diagram, relatív gyakoriság.  

5.1.2 Nagy adathalmazok Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: átlag, súlyozott  

jellemzői, statisztikai számtani közép, medián, módusz, terjedelem, átlagos abszolút eltérés,  

mutatók szórás.  

 Tudja kiszámítani ismert átlagú adathalmazok egyesítésének átlagát.  
 Tudja a szórást kiszámolni adott adathalmaz esetén a definíció  
 alkalmazásával vagy számológéppel.  

 Tudjon adathalmazokat összehasonlítani a tanult statisztikai mutatók  

 segítségével.  

5.2 A valószínűség-számítás Alkalmazza az esemény és az eseménytér fogalmát konkrét példák Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: események 
elemei esetén. egyesítésének, metszetének és komplementerének valószínűsége, 

 Ismerje és alkalmazza a klasszikus (Laplace)-modellt. Tudja feltételes valószínűség, függetlenség, függőség. 
 meghatározni esemény komplementerének a valószínűségét. Ismerje és alkalmazza a geometriai valószínűség modelljét. 
 Ismerje a szemléletes kapcsolatot a relatív gyakoriság és a  

 valószínűség között.  

 Tudjon valószínűséget számítani visszatevéses és visszatevés nélküli Tudja értelmezni a binomiális eloszlást (visszatevéses modell) és a 
 mintavétel esetén. hipergeometriai eloszlást (visszatevés nélküli modell). Tudjon ezek 
 Ismerje és alkalmazza a binomiális eloszlás képletét. alkalmazásával konkrét valószínűségeket kiszámítani. 
  Ismerje és tudja kiszámítani a várható értéket a diszkrét egyenletes és 
  a binomiális eloszlás esetén.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÖRTÉNELEM 

 

 
 

A) KOMPETENCIÁK  
 

1. Ismeretszerzés, források használata  



    

    
TÉMÁK VIZSGASZINTEK  

 Középszint Emelt szint  

1.1. - Legyen képes információkat gyűjteni a forrásból megadott - Tudja csoportosítani, típusuk alapján meghatározni az írásos  
Releváns információk szempontok szerint, összevetni az információkat ismereteivel, az forrásokat, és bemutatni jellemzőiket konkrét példák alapján.  

gyűjtése történelmi eltéréseket megfogalmazni és indokolni. - Legyen képes megnevezni a történelmi háttérre utaló tartalmi  
forrásokból (tárgyi, írásos - Tudjon forrásokból gyűjtött információkra vonatkozó kérdésekre elemeket, műfaji, nyelvi sajátosságokat a forrás elemzése és  

stb.), következtetések válaszolni szöveges forrás, képi forrás, statisztikai táblázat, értelmezése során.  

megfogalmazása, a források diagram, grafikon, térkép, térképvázlat, ábra alapján.   

értelmezése - Legyen képes képi forrásokat saját szavaival leírni, ismereteivel   
 összevetni és a nagy történelmi korszakok, korstílusok szerint   

 csoportosítani.   

 - Tudja értelmezni a szöveges forrásokat megadott szempontok   

 szerint, és tudjon forrásokból gyűjtött információkra vonatkozó   

 következtetéseket megfogalmazni.   

1.2. - Legyen képes felismerni és megnevezni eseményeket, - Legyen képes kiegészíteni szemléltető ábrát, térképvázlatot,  
Tanult ismeretek felidézése, személyeket, fogalmakat, földrajzi helyeket, korszakokat, táblázatot, grafikont, diagramot a hiányzó információval.  

azonosítása forrás alapján korstílusokat szöveges forrás alapján.   
 - Legyen képes azonosítani személyeket, fogalmakat, kulturális   

 emlékeket, korszakokat, korstílusokat, illetve ezek jellemzőit   

 jellemző kép alapján, folyamatokat térképvázlatok alapján,   

 jelenségeket, folyamatokat ábra alapján.   
 - Legyen képes azonosítani a térképes ábrázolás fontosabb   

 sajátosságait.   

 - Legyen képes kiegészíteni szöveges forrást a hiányzó   
 információval.   

1.3. Különböző típusú - Legyen képes megállapítani két azonos tárgyú történelmi forrás - Legyen képes összevetni két azonos tárgyú nem szöveges,  
forrásokból származó közti tartalmi és formai különbségeket. illetve különböző típusú forrásban megjelenő információkat,  

információk összevetése  álláspontokat.  

  - Tudjon feltételezéseket megfogalmazni a források tartalmi és  

  formai különbözőségének okáról.  

    



  
 
 
 

 
1.4. - Legyen képes felismerni szöveges források szerzőjének szándékát, - Legyen képes feltárni a forrás keletkezésének körülményeit. 
Forráskritika alkalmazása azonosítani nézőpontját. - Legyen képes megállapítani a forrás hitelességét ismeretei 
 - Legyen képes érveket, bizonyítékot gyűjteni egy forrás alapján. 
 hitelességének megállapításához más forrás segítségével.  

 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.  - Legyen képes értelmezni jelenségeket, szöveges források, képi - Hozzon példát arra, hogy a történelem sorsfordító 
Folyamatok   és történelmi ábrázolások, statisztikai táblázatok, diagramok, grafikonok, ábrák eseményeinek eltérő értékelései léteznek. 
jelenségek, történelmi alapján, folyamatokat bemutatni térképvázlatok alapján. - Legyen képes kifejteni megadott források alapján, hogy azok 
személyiségek  - Legyen képes bemutatni történelmi mozgásokat térképek hogyan tükrözik a bemutatott személy vagy esemény megítélését. 
bemutatása/értelmezése, segítségével. - Legyen képes megfogalmazni az események, jelenségek 
értékelése források alapján - Tudjon felhasználni képzőművészeti alkotásokat egy-egy többféle megítélése közötti különbségeket, és azok lehetséges 

  történelmi korszak sajátosságainak bemutatásához. okaira vonatkozó feltételezéseket. 
  - Legyen képes kiválasztani több forrás közül azt, amelyik alkalmas  

  egy történelmi állítás, feltételezés, vélemény indoklására vagy  

  cáfolására.  

  - Legyen képes kiválogatni a rendelkezésre álló forrásokat megadott  

  kérdés alapján.  

  2. Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása 
   

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
  Középszint Emelt szint 

2.1.  - Legyen képes felismerni a fontosabb történelmi fogalmakat - Legyen képes forrás alapján meghatározni, történelmi 
Fontosabb történelmi meghatározás alapján. jelenségekhez kapcsolni történelmi fogalmakat. 
fogalmak felismerése, - Legyen képes használni a történelmi szakszókincset.  

azonosítása, meghatározása   

forrás alapján, történelmi   

fogalmak helyes használata   



  
  - Legyen képes megkülönböztetni, összehasonlítani a 
2.2. - Legyen képes kiválasztani és megadott szempont szerint történelmi fogalmak jelentésváltozatait. 
Az egy témához vagy korhoz rendszerezni az egy témához vagy korhoz kapcsolható fogalmakat. - Tudja, hogy bizonyos fogalmak a különböző történelmi 
kapcsolható fogalmak  korokban eltérő jelentéssel bírtak, és tudja értelmezni e 
kiválasztása, rendszerezése,  különböző jelentéseket források segítségével. 
fogalmak   

jelentésváltozásainak   

ismerete   

   

2.3. - Legyen képes kiemelni a lényeges ismereteket egy megadott  
Szövegalkotás megadott témához.  

témában (szóban és írásban) - Legyen képes szerkesztett szöveget alkotni kérdések, megadott  

 szempontok alapján, megadott források felhasználásával.  

 3. Tájékozódás térben és időben 
  

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 Középszint Emelt szint 

3.1. - Legyen képes történelmi régiókhoz kapcsolni, elhelyezni, konkrét - Legyen képes azonosítani térképvázlaton jelölt földrajzi 
Események, folyamatok, földrajzi helyhez rendelni eseményeket, jelenségeket, személyeket. helyeket. 
jelenségek, személyek - Legyen képes térképvázlaton jelölt pontokhoz, területekhez - Legyen képes táblázatba rendezni eseményhez vagy 
elhelyezése térben és időben rendelni földrajzi helyeket. eseménysorhoz kapcsolódó adatokat. 

 - Legyen képes sorrendbe állítani a fontos történelmi eseményeket.  

 - Legyen képes összekapcsolni a történelmi eseményeket  

 évszámokkal, nevekkel és helyekkel.  

 - Legyen képes bemutatni konkrét eseménysorokat.  

 - Legyen képes meghatározni a fontos történelmi események  

 időpontját konkrét kronológiai adatokkal.  

3.2. - Tudja megállapítani a nagy történelmi korok és a kisebb - Legyen képes jellemezni a különböző történelmi korszakokat 
A nagy történelmi korok és a korszakok sorrendjét. több szempontból. 
kisebb korszakok - Tudja kiválasztani a nagy történelmi korok és a kisebb korszakok - Tudja megadott szempontból korszakokra felbontani az 
elnevezésének és jellemzőit felsorolásból. egyetemes vagy a magyar történelmet. 
sorrendjének, valamint  - Példákkal bizonyítsa, hogy egy-egy korszaknak többféle 
legfontosabb jellemzőinek  korszakhatára is létezhet. 
felismerése és bemutatása.  - Legyen képes analógiákat felismerni több korszakból vett 



   példák alapján.  

3.3.  - Tudjon példákat felsorolni arra, hogy a földrajzi környezet hatással - Tudjon feltételezéseket megfogalmazni és azokat indokolni a  
A földrajzi környezet  volt az egyes történelmi kultúrák és államok kialakulására. földrajzi környezetnek az egyes civilizációk kialakulásában  

szerepének felismerése és   játszott szerepéről.  

bemutatása az egyes     

történelmi kultúrák és     

államok kialakulásában     

3.4.  - Tudja az adott kor történelmi régióit megnevezni történelmi - Legyen képes jellemezni a korszak történelmi régióit történelmi  
A történelmi fejlődés során  térképvázlat alapján, vagy hozzárendelni felsorolt nevekhez. térképvázlat és más segédlet alapján.  

kialakult régiók bemutatása - Legyen képes leolvasni a történelmi tér változásait térképről.   

térképeken és a történelmi tér     

változásainak ismerete     

3.5.  - Ismerje fel az egyetemes és a magyar történelem felsorolt - Tudja felsorolásból kiválasztani a jelentős magyar és  
Különbségek és egybeesések  eseményeiből azokat, amelyek valamilyen összefüggés alapján egyetemes történelmi személyiségek kortársait.  

felismerése, értelmezése a  egymáshoz kapcsolhatók.   

világtörténet és a magyar  - Tudjon kiválasztani jelentős magyar és egyetemes történelmi   

történelem legfontosabb  személyiségeket, akik egymással kapcsolatban álltak.   

eseményei között     

3.6.  - Tudja kiválasztani megadott felsorolásból valamely aktuális - Legyen képes állításokat megfogalmazni valamely jelenkori  
Aktuális események  esemény történelmi előzményeit. esemény történelmi előzményeivel kapcsolatban.  

történelmi előzményeinek     

bemutatása     

 4. Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás 

    
TÉMÁK  VIZSGASZINTEK  

  Középszint Emelt szint  

4.1.  - Legyen képes feltárni az események, folyamatok, cselekedetek - Legyen képes feltételezéseket megfogalmazni történelmi  
Ok-okozati összefüggések,  mozgatórugóit. események okairól, következményeiről és azokat indokolni.  

események, folyamatok,  - Legyen képes csoportosítani a felsorolt történelmi okokat, célokat, - Legyen képes megkülönböztetni a különböző típusú okokat,  

cselekedetek  következményeket megadott szempontok szerint. következményeket, és felismerni azok eltérő jelentőségét.  

mozgatórugóinak  - Legyen képes összekapcsolni a felsorolt történelmi tényezők közül - Tudjon önálló kérdéseket megfogalmazni történelmi  

rendszerezése, feltárása,  az okokat és a következményeket. események okairól és következményeiről.  



       
 

 
bemutatása 

 
- Tudjon megfogalmazni egyszerű kérdéseket történelmi események 

 
- Legyen képes összehasonlítani történelmi események okait, 

 
 

    
 

   okairól és következményeiről.  következményeit és a résztvevők szándékait, és rámutatni a  
 

   - Legyen képes kiválasztani a különböző felsorolt történelmi  közöttük levő összefüggésekre.  
 

   tényezők közül az adott történelmi esemény okait, következményeit.  - Tudjon feltételezéseket megfogalmazni megadott forrás  
 

   - Legyen képes megkülönböztetni történelmi események okait,  segítségével, hogy az emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit  
 

   következményeit.  élethelyzetük miként befolyásolhatja.  
 

   - Legyen képes összevetni egyes fontosabb történelmi események    
 

   következményeit és a benne részt vevők szándékait.    
 

   - Ismerje fel az események, folyamatok, cselekedetek ok-okozati    
 

   összefüggéseit.    
 

   Példákkal bizonyítsa, hogy egy történelmi eseménynek egyszerre    
 

   több oka és következménye van.    
 

   - Legyen képes több szempontból feltárni történelmi jelenségek    
 

   okait (társadalmi, gazdasági, politikai, eszmei).    
 

 4.2.  - Legyen képes példákat kiválasztani a változás és a fejlődés  - Értelmezze példák segítségével a változás és a fejlődés közti  
 

 A változás és fejlődés közötti  bemutatására.  különbséget.  
 

 különbség értelmezése  - Legyen képes felismerni és bemutatni változást, fejlődést egy  - Legyen képes felismerni és bemutatni több korszakon átívelő  
 

 konkrét példákon  korszakon belül.  változást, fejlődést.  
 

 4.3.  - Legyen képes összehasonlítani hasonló történelmi eseményeket  - Legyen képes analógiákat keresni történelmi eseményhez  
 

 Történelmi analógiák  megadott vagy önálló szempontok alapján.  megadott szempontok szerint, és választását indokolni.  
 

 megadott szempontok szerinti      
 

 keresése, értelmezése      
 

 4.4.    - Legyen képes áttekinteni történelmi jelenségek változásait  
 

 Hosszabb időtávú történelmi    hosszabb időtávon.  
 

 változások bemutatása    - Legyen képes bemutatni egy ország vagy régió történelmét  
 

     hosszabb időtávon keresztül.  
 

 4.5.  - Legyen képes kapcsolatot találni történelmi események és  - Legyen képes több szempontból bemutatni történelmi  
 

 Személyek, pártok, csoportok  szereplők között.  szereplőknek az események alakulásában betöltött szerepét.  
 

 szerepének felismerése,  - Legyen képes bemutatni források segítségével történelmi  - Legyen képes értelmezni az ugyanazon eseményeket,  
 

 bemutatása egy történelmi  szereplőknek az események alakulásában betöltött szerepét.  személyeket többféleképpen, illetve ellentmondásosan bemutató  
 

 esemény alakulásában    állításokat. Legyen képes bemutatni érvekkel alátámasztott  
 

     véleményeket az ellentmondásosan értékelhető eseményekről és  
 

     személyekről.  
 

 4.6.  - Legyen képes problémaközpontúan rendszerezni tanult ismereteit  - Legyen képes megkülönböztetni a történelmi események,  
 



    

    
Történelmi jelenségek és a forrásból gyűjtött információkat. összefüggések lényeges és kevésbé lényeges elemeit.  

problémaközpontú, - Legyen képes problémaközpontúan bemutatni történelmi - Tudjon érveket gyűjteni és bemutatni feltevések mellett és  

forrásokon alapuló eseményeket és jelenségeket. ellen, az érveket kritikailag értékelni.  

rendszerezése, bemutatása - Legyen képes komplex módon összerendezni, bemutatni,   

 magyarázni, értékelni a múltról szóló információkat és a történelmi   

 események és változások leírásait egy megadott kérdés szerint.   

4.7. - Legyen képes felismerni egy megadott általános szabály - Legyen képes besorolni konkrét jelenségeket általános fogalmi  
Általános szabályok érvényesülését valamely forrásban megjelenő konkrét esetben. kategóriákba.  

alkalmazása konkrét esetekre - Legyen képes bemutatni az eseményeket, jelenségeket a felismert   

 történelmi kontextus figyelembe vételével többféle szempontból,   

 többféle forrás alapján.   

 - Legyen képes alátámasztani vagy cáfolni egy történelmi kérdésre   

 adott válaszát érvekkel és a források vizsgálatán alapuló   

 következtetésekkel és bizonyítékokkal.   

4.8. - Legyen képes megállapítani, hogy egy történelmi jelenség mely - Legyen képes történelmi jelenségeket értelmezni és értékelni  
A történelmi kulcsfogalmak kulcsfogalmak alapján értelmezhető. történelmi kulcsfogalmak felhasználásával.  

használata történelmi - Legyen képes történelmi jelenségeket bemutatni kulcsfogalmak   

jelenségek bemutatásakor felhasználásával.   

 
 
 
 

B) TÉMAKÖRÖK 

 
A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú 

történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai adataira és fogalmaira vonatkozó – az adott témakörhöz rendelhető – tantárgyi 
követelményeivel.  

Az emelt szintű érettségi vizsga egyszerű, rövid választ igénylő feladatainak megoldásához szükséges részletes követelményeket a történelem 
kerettanterveknek az évszámokra, személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei tartalmazzák.  

Az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli részének szöveges (kifejtendő) feladatai és szóbeli tételei megoldásához szükséges nevek, fogalmak stb. 
körére vonatkozóan a kerettanterveknek az évszámokra, személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei példaként értelmezendőek. 



  
 
 
 

 1. Az ókor és kultúrája 
    

TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 
 Középszint  Emelt szint 
1.1. Poliszok ókori Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században.   

Hellászban    

1.2. Társadalmi és politikai Julius Caesar egyeduralmi kísérlete.  Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején. 
küzdelmek az ókori Rómában    

1.3. Az európai kultúra A görög-római hitvilág.  Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői. 
alapjai Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei.  A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész). 

 A zsidó vallás fő jellemzői.  A kereszténység államvallássá válása. 
 A kereszténység kialakulása és főbb tanításai.   

 2. A középkor  
    

TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 
 Középszint  Emelt szint 

2.1. Nyugat-Európa a kora A hűbériség és a jobbágyság jellemzői.  A Frank Birodalom történetének főbb állomásai. 
középkorban Az uradalom és a mezőgazdasági technika.   

2.2. A középkori egyház A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői.  A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló 
 Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és rendek). 
 konfliktusok.   

2.3. Az érett középkor A középkori város és a céhes ipar.  A rendi állam kialakulása és működése Angliában és 
Nyugat- és Közép-Európában   Franciaországban. 
2.4. Az iszlám vallás és az Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai.  Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői. 
Oszmán Birodalom    

2.5 A középkor kultúrája A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra.  Művelődés és írásbeliség a középkorban. 

 3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 
   

TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 
 Középszint  Emelt szint 

3.1. A magyar nép története A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás.  A honfoglaló magyarság életmódja. 
az államalapításig    

3.2. Az államalapítás és az Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező  Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán 
Az Árpád-házi uralkodók tevékenysége.  idején. 
kora A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején.  Az Aranybulla. 



  
 
 

3.3. Az Anjouk és A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején. I. (Nagy) Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom. 
Luxemburgi Zsigmond kora  Zsigmond király külpolitikája. 
3.4. A Hunyadiak Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája. Hunyadi János törökellenes harcai. 

 4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789) 
  

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 Középszint Emelt szint 

4.1. A földrajzi felfedezések A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői. A 16-17. századi gyarmatosítás és a világgazdaság kialakulása. 
és következményei   

4.2. Reformáció és katolikus A lutheri és kálvini reformáció.  

megújulás A katolikus megújulás.  

 A barokk stílus jellemzői.  

4.3. Alkotmányosság és Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában. A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában. 
abszolutizmus a 17-18.   

században   

4.4. A felvilágosodás kora A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. 
 alapján.  

4.5. Nagyhatalmi  Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században (harmincéves háború, 
konfliktusok a 17-18.  spanyol örökösödési háború, osztrák örökösödési háború, hétéves 
században  háború). 

 5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790) 
  

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 Középszint Emelt szint 

5.1. Az ország három részre A mohácsi vész és az ország három részre szakadása. A három országrész berendezkedése. 
szakadása és az országrészek A várháborúk (1541-1568).  

berendezkedése   
5.2. Az Erdélyi Fejedelemség Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete. Bethlen Gábor fejedelemsége. 
virágkora A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai.  
5.3. A török kiűzése és a A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei. Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról. 
Rákóczi-szabadságharc   

5.4. Magyarország a 18. Demográfiai és etnikai változások a 18. században.  

századi Habsburg Mária Terézia és II. József reformjai.  

Birodalomban   

5.5. Művelődés, egyházak, 
iskolák  Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon. 



  

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914) 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 Középszint Emelt szint 

6.1. A francia forradalom Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései. A napóleoni háborúk fordulópontjai. 
eszméi és a napóleoni  A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi 
háborúk  kongresszus nyomán. 
6.2. A 19. század eszméi és a A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, Az egységes Németország létrejötte és nagyhatalommá válása. 
nemzetállami törekvések konzervativizmus és szocializmus) jellemzői.  

Európában   

6.3. Gyarmati függés és harc A szövetségi rendszerek kialakulása. Gyarmatok és gyarmattartók a 19. század közepétől az első 
a világ újrafelosztásáért  világháborúig. 
6.4. Az ipari forradalom Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, Az ipari forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők 
hullámai és hatásai nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei. helyzete) 

 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914) 
  

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 Középszint Emelt szint 

7.1. A reformkor A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja. A nemzeti eszme a reformkorban. 
  A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése. 

7.2. Forradalom és A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények. Népek, nemzetiségek (pl.: németek, zsidók, szlávok) szerepe a 
szabadságharc A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei. forradalom és szabadságharc eseményeiben. 
7.3. A kiegyezés és a A kiegyezéshez vezető út. A polgári állam kiépülése Magyarországon (közigazgatás, 
dualizmus A kiegyezés tartalma és értékelése. közegészségügy, iskolahálózat). 
7.4. Társadalmi és gazdasági Gazdasági változások a dualizmus korában. Budapest világvárossá fejlődése. 
változások a dualizmus A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, Társadalmi és életmódbeli változások a dualizmus korában. 
korában sajátosságai. Egyenlőség és emancipáció. 

 Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a  

 modernizációban.  

 Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában.  



  
 
 
 

8. A világháborúk kora (1914-1945) 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 Középszint Emelt szint 

8.1. Az első világháború és Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első  

következményei világháborút lezáró békerendszer.  

8.2. Gazdaság, társadalom és  Életmód   és   mindennapok   a   20.   század   első   felében.   A 
életmód  világgazdasági válság és a New Deal. 
8.3. A fasizmus és a A náci Németország legfőbb jellemzői. Az olasz fasizmus jellemzői. 
nemzetiszocializmus   

8.4. A kommunista diktatúra A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban.  

8.5. A második világháború A világháború előzményei, kitörése és jellemzői. A második világháború főbb hadi és diplomáciai eseményei. 
 A holokauszt.  

 9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945) 
  

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 Középszint Emelt szint 

9.1. Az első világháború és A trianoni békediktátum és következményei. Magyarország az első világháborúban. 
következményei  Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság. 
Magyarországon   

9.2. A Horthy-korszak Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években. 
 lépései.  

 A magyar külpolitika a két világháború között.  

 A politikai rendszer főbb jellemzői.  

 Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések.  

9.3. Művelődési viszonyok Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. A klebelsbergi oktatás- és kultúrpolitika. 
és társadalom Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés”  

 Magyarországon.  

9.4. Magyarország a második Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni Magyarország a náci birodalom árnyékában. 
világháborúban harcokban. A területi revízió lépései. 

 Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. Kállay Miklós miniszterelnöksége. 
 A holokauszt Magyarországon.  



    

 10. A jelenkor (1945-től napjainkig) 
    

TÉMÁK VIZSGASZINTEK  

 Középszint Emelt szint  

10.1. A kétpólusú világ A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (berlini válság,  

kialakulása jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői. Korea, Kuba, Vietnam).  

 Az ENSZ létrejötte, működése.   

10.2. A „harmadik világ”  A gyarmati rendszer felbomlása Indiában.  

  A Kínai Népköztársaság létrejötte.  

  A közel-keleti helyzet összetevői, az izraeli állam.  

10.3. A kétpólusú világrend A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia   

megszűnése szétesése; Németország újraegyesítése.   

10.4. Az európai integráció Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése. Az európai integráció főbb állomásai (bővülés és mélyülés).  

10.5. A globális világ A globális világgazdaság ellentmondásai. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban.  

sajátosságai    

 11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 
  

TÉMÁK VIZSGASZINTEK  

 Középszint Emelt szint  

11.1. A kommunista Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok Magyarország szovjetizálása (1945-1949).  

diktatúra kiépítése és a jellegzetességei a Rákosi-korban.   

Rákosi-korszak    

11.2. Az 1956-os forradalom Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései.  

és szabadságharc eseményei; a megtorlás.   

11.3. A Kádár-korszak A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok. A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki  

  mozgalmak.  

11.4. A rendszerváltozás és a A rendszerváltozás főbb eseményei. A közjogi rendszer átalakítása (1990-2011).  

piacgazdaságra való áttérés A piacgazdaságra való áttérés és következményei.   

11.5. Demográfiai A határon túli magyarság 1945-től. Demográfiai változások Magyarországon 1945-től.  

folyamatok és a határon túli    

magyarság    



  
 
 
 

12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek 

 
TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 
12.1. Társadalmi tagozódás és A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői Társadalmi rétegződés és társadalmi egyenlőtlenségek. 
felelősségvállalás napjainkban. Nemzetiségek Magyarországon. 

 A szociális ellátórendszer fő elemei.  

12.2. Az aktív és felelős Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása,  

állampolgárság alapjai az állampolgári jogok, kötelességek.  

 A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány,  

 köztársasági elnök, alkotmánybíróság, ombudsman, helyi  

 önkormányzatok, az Alaptörvény).  

 A választási rendszer fő elemei.  

12.3. Alapvető pénzügyi és A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, Az állam gazdasági szerepvállalása. 
gazdasági fogalmak, banki ügyletek). A pénzpiac működése. 
folyamatok. A A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a A vállalkozási formák, a vállalkozás alapítása és működtetése. 
munkaviszonyhoz kapcsolódó munkaviszony megszűnése.  

ismeretek    


