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Kedves Látogatónk! 

 

A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. 

Ehhez a felső sorban található „köznevelés”  - „érettségi vizsgák” – „aktuális érettségi időszak”, 

majd a „2017. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai” feliratra kell 

kattintani. A kapcsolódó jogszabályok címszó alatt megtalálható a 2017. január 1-től hatályos: 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002.(V.24.) OM rendelet. 

A  „2017. tavaszi  érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai” között megtalálja az egyes 

tantárgyak központi követelményeit, továbbá a  társadalomismeret, az emberismeret és etika, 

ember- és társadalomismeret, etika, valamint a vizuális kultúra gyakorlati vizsga 

vizsgafeladatairól szóló tudnivalókat is. 

 

Az alábbiakban azoknak a tantárgyaknak a témaköreit tekinthetik meg, amelyekből középszintű 

érettségi vizsgára jelentkeztek a 2017. május-júniusi vizsgaidőszakra. 

 

A projektmunkák beadási határideje: 2017. május 05. 12:00 

(az írásbeli érettségi vizsgák megkezdésének időpontjáig) 
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Magyar irodalom 

Magyar irodalom I. 

1. Petőfi Sándor forradalmi és látomásköltészete* 

2. Arany János balladaköltészete 

3. Ady Endre szerelmi lírája 

4. Babits Mihály: Jónás könyve 

5. Kosztolányi Dezső prózája* 

6. József Attila költészetének motívumai: az utolsó versek 

Magyar irodalom II. 

7. Kölcsey Ferenc hazafias lírája* 

8. Jókai Mór: Az arany ember* 

9. Mikszáth Kálmán kisepikája 

10. Móricz Zsigmond novellisztikája 

11. Radnóti Miklós költészetének utolsó pályaszakasza 

12. Örkény István és a groteszk látásmód 

Magyar irodalom III. 

13. A kortárs magyar irodalom egy jelentős alakjának bemutatása néhány harminc évnél nem 

régebbi mű alapján 

Világirodalom 

14. A homéroszi eposzok 

15. A romantika korstílusa: Edgar Allan Poe művészete* 

16. Víziók a XX. század irodalmában George Orwell vagy Franz Kafka egy műve alapján 

Színház és dráma 

17. William Shakespeare és a reneszánsz angol dráma 

18. Madách Imre: Az ember tragédiája 

Az irodalom határterületei 

19. Hősök és archetípusok filmen és a populáris irodalomban* 

A határon túli és a regionális kultúra 

20. A Margitsziget kulturális vonatkozásai  

 

Magyar nyelv 

Témakör: Kommunikáció  

1.            A kommunikációs folyamat tényezői   

2.            A nem nyelvi kommunikáció kifejezőeszközei  

3.         A tömegkommunikáció jellegzetes műfajai* 

Témakör: A magyar nyelv története  



4. A magyar nyelv történetének forrásai*   

5. A nyelvújítás  

 

Témakör: Ember és nyelv  

6. A nyelvi jel, jelek, jelrendszerek   

7. A tömegkommunikáció hatása a nyelvhasználatra  

8. A határon túli magyar nyelvhasználat  

Témakör: Nyelvi szintek 

9. A hangok kapcsolódása 

10. Helyesírásunk rendszere 

11. Az egyszerű mondat  

Témakör: A szöveg 

12. A szóbeli és az írott szöveg eltérései*  

13. A továbbtanuláshoz és a munka világában szükséges szövegtípusok 

14. A nyelvhasználat színtere szerinti szövegtípusok: a hivatalos szöveg  

Témakör: Retorika 

15. A nyilvános beszéd kritériumai 

16. Az állásinterjú 

Témakör: Stilisztika 

17. A hangalak és a jelentés viszonya  

18. A szóképek  

19. Az alakzatok 

20. A tudományos stílus jellegzetességei  

 

 

 

Magyar mint idegen nyelv 

Témakör: Személyes vonatkozások, család 

- A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) 

- Családi élet, családi kapcsolatok  

- A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

- Személyes tervek  

2.Témakör: Ember és társadalom 

- A másik ember külső és belső jellemzése 

- Baráti kör 

- A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

- Női és férfi szerepek 

- Ünnepek, családi ünnepek 

- Öltözködés, divat 



- Vásárlás, szolgáltatások (posta) 

- Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

 

3. Témakör: Környezetünk 

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

- A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

- A városi és a vidéki élet összehasonlítása 

- Növények és állatok a környezetünkben 

- Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a 

természet megóvásáért? 

- Időjárás 

4. Témakör: Az iskola 

- Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 

- Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör 

- A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

- Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

 

5. Témakör: A munka világa 

- Diákmunka, nyári munkavállalás 

- Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

 

6. Témakör: Életmód  

- Napirend, időbeosztás 

- Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás) 

- Étkezési szokások a családban 

- Ételek, kedvenc ételek 

- Étkezés iskolai menzán, éttermekben,  

- Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

- Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

 

7. Témakör: Szabadidő, művelődés, szórakozás 

- Szabadidős elfoglaltságok, hobbik  

- Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

- Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport  

- Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

- Kulturális események 

8. Témakör: Utazás, turizmus 

- Közlekedési eszközök és lehetőségeik, a tömegközlekedés, előnyei és hátrányai   

- Nyaralás, vakáció belföldön, illetve külföldön, személyes tapasztalatok 

- Turizmus passzív vagy aktív időtöltésként, egyéni vagy társas utazás 



- Felkészülési folyamat az utazásra, tervezés és szervezés 

 

9. Témakör: Tudomány és technika 

- Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

- A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

 

10. Témakör: Gazdaság 

 

- Családi gazdálkodás 

- A pénz szerepe a mindennapokban 

- Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

 

 

Történelem 

1. Az athéni demokrácia és a spártai állam 

2. A középkori város 

3. Nagy földrajzi felfedezések 

4. Reformáció 

5. Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata és a felvilágosodás 

6. A II. ipari forradalom és következményei 

7. Az I. világháború 

8. A hitleri Németország 

9. Bolsevik diktatúra 

10. A II. világháború és a holokauszt 

11. Az Európai Unió 

12. Magyar államalapítás 

13. IV. Béla és a tatárjárás 

14. Az Anjou-kor 

15. Hunyadiak 

16. Erdélyi fejedelemség 

17. XVIII: századi Magyarország, újranépesedés és a felvilágosult abszolutizmus 

18. Reformkor, Széchenyi és Kossuth 

19. Áprilisi törvények 

20. Kiegyezés 

21. Modern Budapest létrejötte, Budapest történeti ökológiája 

22. A trianoni béke 

23. Magyarország a II. világháborúban 

24. Rákosi rendszer és az 56-os forradalom 

25. Kádár korszak mindennapjai 

26. Rendszerváltás 

27. Modern parlamenti demokrácia Magyarországon 

28. Munkavállalói ismeretek 

29. Háztartás pénzügyei 



A témakörökből a szaktanár választ ki 20-23 szűkebb konkrét tételt, melyeket a megadott 

források felhasználásával szükséges kifejteni.  Az írásbelin a négy tankönyv anyaga, képekkel, 

ábrákkal együtt a mérvadó 

 

Emberismeret és etika 

Erkölcsi lény 

1. Embernek lenni: Én és Te 

2. Önazonosság – önmegvalósítás: emberi szükségletek 

3. Önállóság, egymásrautaltság: Robinson Crousoe/ Ryan közlegény megmentése 

Erkölcsi cselekedet 

4. Önismeret-önfegyelem: Mit tehetek? Mi a helyes? 

5. Törvény és lelkiismeret: Tízparancsolat 

6. Erkölcsösen cselevő ember: Bánk bán-Tiborc, Az aranyember 

Erény és jellem 

7. Alapvető erények: lovagi kultúra 

8. Erkölcsi alapértékek az európai civilizációban: alapvető emberi jogok 

+ ENSZ: a Gyermekek jogairól 

9. Erkölcs és jog illetékessége: Szabályok különleges helyzetekben 

Társas kapcsolatok 

10. Beilleszkedés-szocializáció: együttműködés vagy versengés: Golding A legyek ura 

11. Családmodellek, családi szerepek: Nagycsalád vagy szingliség? 

12. Konfliktuskezelési módszerek: Márai Gyertyák csonkig égnek 

13. Identitás és tolerancia: Sokfélék vagyunk! 

Erkölcs és társadalom 

14. Gazdasági szemlélet: feketegazdaság, „ÁFA-s számla” 

15. Jog a szabadsághoz: A média szerepe a mindennapokban 

16. Kommunikáció: Kapcsolatok a modern információk korában: FaceBook 

Korunk erkölcsi kihívásai 

17. Az élethez való viszonyunk: abortusz, eutanázia, klónozás 

18. Felelős állattartás: Merle: Majomábécé 

19. Technológiai fejlődés és globalizáció-ökológiai etika: tudósok felelőssége: atombomba 

20. A jóléti társadalom etikai kihívásai: Fogyasztói társadalom, tudatos vásárló, ökológiai lábnyom 

 

Társadalomismeret 

„ A ” témakörök 

Társadalom- és jelenismeret 

1. A társadalmi szabályok eredete és funkciója 

2. Szokás, hagyomány, erkölcs, jog 

3.    Alapvető emberi jogok 

4. A magyar alkotmány 

5. A világ jelenlegi konfliktusai 



6. Választások Magyarországon 

7. A család 

8. Szocializáció és deviancia 

9. A magyar nemzettudat 

10.  A mai magyar kultúra 

11.  A mai magyar társadalom problémái: viszonyulás az elmúlt ötven évhez 

12.  A mai magyar társadalom problémái: vagyoni különbségek 

13.  A mai magyar társadalomproblémái: az egészségügy 

14.  A globalizáció hatása a világra 

15. Nemzetközi szervezetek szerepe: az ENSZ és szakosított szervezetei  

16.  Nemzetközi szervezetek szerepe: a NATO 

17. Nemzetközi integrációk szerepe 

       18. Az Internet 

      19. Munkanélküliség és álláskeresés 

      20.  A szakszervezetek 

      21.  A világ demográfiai jelenségei 

 

vagy „B” témakörök / vagy C 

Gazdasági ismeretek 

1. Gazdasági alanyok 

2.  A vállalkozás alanyai 

3.  A vállalkozás környezete 

4. Cégalapítás és cégbejegyzés 

5.  KKT, Bt 

6.  KFT, RT 

7.  A pénz kialakulása és funkciói 

8. Fogalommagyarázatok: GDP, GNP, GDI, GNI 

9. Foglalkoztatási viszonyok típusai 

10. Munkanélküliség 

11. Piac, kereslet, kínálat 

12. Marketingstratégiák 

13. Fogyasztó a piacgazdaságban 

14. Hitelezés 

15. Tőzsde 

16. Háztartási megtakarítási formák 

17. Külkereskedelmet korlátozó eszközök 

18. Integrációk szintjei 

19. Világgazdasági centrumok bemutatása 

20. Világgazdasági válságok és a globalizáció 

21. A magyar gazdaság helye az Európai Unióban, hungarikumok 

 

 Vagy „C” témakörök/ vagy B 

Pszichológiai ismeretek 

1. A pszichológia fogalma és kutatási területei személyiség-lélektan, a fejlődés-lélektan, a 

szociálpszichológia, az alkalmazott lélektan 



2. Pszichológiai iskolák a XX. irányzatai 

3. Személyiség-elméletek Hippokratész, Freud, behaviorizmus 

4. A pszichológia és a rák, valamint a koszorúér megbetegedések, stressznek 

5. Az én és az elhárító mechanizmusok elfojtás, tagadás, racionalizáció, intellektualizáció! 

6. Szerepek  Zimbardo által végzett álbörtön kísérlet 

7. Személyiségvonások, intelligencia, genetika, környezet és társadalom, megismerési funkciókat 

8. Észlelés, személyészlelés és tárgyészlelés  

9. Emlékezet az emlékek csoportosítása 

10. Gyermekek kognitív fejlődése szenzomotoros  

11. Emberi kommunikáció Az ember társas lény  

12. Tömegkommunikáció közösségképző ereje 

13. Kulturális különbségek a kommunikációban az egyes népek szókincse, nyelvhasználata,  

14. Szeretet, vonzódás a testi vonzerő és társadalmi szerepek  

15. Szükségletek, motivációk, Maslow szükségleti-piramisa 

16. Szexualitás, utódgondozás, agresszió a nemek eltérő szexuális motiváció 

17. Egyén, csoport 

18. A vezető, vezetői típusok  

19. Család, gyermek, az anya-gyermek kapcsolat 

20. Emberképek, humanista és a behaviorista  

21. Lelki betegségek Magyarországon - depresszió, mániás depresszió, skizofrénia, fóbiák  

 

 

 

Ember- és társadalomismeret, etika  

I. Az ember – természeti és társadalmi lény 

1.  Defoe: Robinson Cruso életkilátásai 

2.  A környezet lehetőségei és korlátai a ma embere számára 

 

II. Az ember, mint értékelő, erkölcsi lény 

3.  Az érték fogalma és csoportosítása 

        4.  Értékek ütközése (katona József: Bánk bán) 

 

III. Szokás, jog, erkölcs 

5. A társadalmi együttélés szabályai 

6. Alkotmány eredete és változásai 

7. Emberi jogok és diákjogok 

 

IV. Közvetlen társadalmi környezetünk  

8. Családi munkamegosztás és családi költségvetés 

9. Női és férfi társadalmi szerepek, felelős párkapcsolat 

 

V. A mi kis ügyeink  

10. Csekkek, utalványok kitöltése 



11. Kérelem, meghatalmazás, hétköznapi ügyintézés hatóságoknál 

 

      VI.      Munka világa és pályaorientáció 

      12. Munkaszerződés és elemei 

      13. Önéletrajz és álláskeresési technikák 

 

VII. Társadalmi rétegződés 

      14. Korfa elemzése 

      15. Munkaképes-korúak és problémáik 

      16. Fiatalkori devianciák és megoldási lehetőségeik 

 

VIII. Politika világa 

17.A mai magyar államszervezet működése 

18. A demokratikus jogállam alapelvei 

 

IX. Magyarság és Európa 

19. Határon túli magyarság helyzete és lehetőségei 

20. Az Európai Unió intézményrendszere 

 

X. Globális kihívások 

21. A természeti környezet és a technikai civilizáció  

22. Nemzetközi szervezetek szerepe: ENSZ és szakosított szervezetei stb. 

 

Írásbeli témakörök – www.oktatas.hu /közoktatás/érettségi/2017.május 

Írásbeli projektmunkát kell készíteni! 

 

A felkészüléshez szükségesek az alábbi irodalmi művek tartalmainak ismerete: 

Defoe: Robinson Crousoe 

Jókai Mór: Az Aranyember 

Katona József: Bánk bán 

Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek 

R. Merle: Majomábécé vagy Állati elmék                  

W. Golding : A legyek ura   

 

 

Földrajz 

http://erettsegizz.com/erettsegi 

Ütőné Visi Judit: Készüljünk az érettségi vizsgára földrajzból 

 

A) Természetföldrajz 

 

Kozmikus tér 

1. A Naprendszer és a Föld 

http://www.oktatas.hu/


Földi tér 

2. A térkép 

Geoszférák  

Kőzetburok 

3. Kőzetlemezek mozgásai és a hegységképződés 

4. Belső erők: földrengés, gyűrődések, vetődések, vulkanizmus 

5. Ősmasszívumok, hegység-rendszerek 

6. Kőzetek csoportosítása 

Légkör 

7. A levegő felmelegedése és a csapadékképződés 

8. Ciklonok és a frontok 

9. A légkört veszélyeztető források 

Vízburok 

10. Tengeráramlások 

11. A tavak, folyók felszínformáló munkája 

Övezetesség 

12. Forró övezet éghajlata 

13. Meleg mérsékelt öv 

14. Valódi mérsékelt öv 

Kontinensek 

15. Afrika természetföldrajzi adottságai 

16. Észak-Amerika és Dél-Amerika természetföldrajzi adottságai 

Magyarország 

17. Északi-középhegység és az Alföld bemutatása 

18. Hazánk természeti erőforrásai 

19. Magyarország felszíni vizei 

20. Hazánk növény és talajtakarója 

 

B)Társadalom- és gazdaságföldrajz 

 

Társadalmi folyamatok 

1. A népesedési összetétele, területi eloszlása és a népesedési ciklusok 

2. Városfejlődés és városszerkezeti övek, problémák 

 

Világgazdaság 

3. A világgazdasági centrumok kialakulása, jellemzői, piacgazdaság 

4. Transznacionális vállalatok 

5. A pénz 

 

Európa  

6. Európai Unió kialakulása és jellemzői 

7. Nyugat-Európa országainak bemutatása: Nagy-Britannia, Franciaország, Németország 

8. Alpi országok: Svájc, Ausztria, 

9. Mediterrán Európa: átalakuló peremterületek, Spanyolország, Olaszország, Görögország 

 



Európán kívüli világ 

10. USA gazdaságának jellemzői 

11. Japán, DK-Ázsiai országok 

12. Perifériák: Latin-Amerika, India, Kína 

 

Magyarország  

13. Magyarország népesség összetétele és korfája 

14. Magyar nemzetgazdaság jellemzői 

15. Hazánk idegenforgalmi körzetei 

16. Magyarország éléskamrája az Alföld:  

17. Dunántúli régiók bemutatása   

 

Globális problémák 

18. Bőség, ínség – élelmezési problémák, demográfiai robbanás, népességmozgások 

19. Fogyatkozó természeti erőforrások. környezetszennyezés, hulladékgazdálkodás 

20. A fenntartható fejlődés kérdőjelei, természetvédelem feladatai 

 

 

Matematika  

 
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok  

 halmazműveletek  

 számosság, részhalmaz, valódi részhalmaz 

 számhalmazok 

 intervallum 

 ponthalmazok 

 állítás és igazságértéke 

 logikai műveletek 

 sorba rendezési problémák 

 kiválasztási problémák 

 gráfelméleti alapfogalmak 

 

2. Számelmélet, algebra  

 oszthatóság, oszthatósági szabályok 

 prímszámok, összetett számok prímtényezős felbontása 

 legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

 számrendszerek  

 hatványozás és azonosságai 

 számok normálalakja 

 egyenes és fordított arányosság 

 százalékszámítás 

 nevezetes szorzatok 

 algebrai törtek 



 n-edik gyökvonás és azonosságai  

 logaritmus és azonosságai 

 elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek  

 másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek  

 diszkrimináns 

 gyöktényezős alak 

 másodfokú egyenlet megoldó-képlete 

 magasabbfokú egyenletek  

 négyzetgyökös egyenletek  

 abszolútértékes egyenletek  

 exponenciális és logaritmusos egyenletek  

 trigonometrikus egyenletek  

 egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek  

középértékek, számtani és mértani közép, kapcsolatuk 

 

3. Függvények, az analízis elemei  

 függvény fogalma, értelmezési tartománya, értékkészlete 

 alapfüggvények (elsőfokú, másodfokú, abszolút érték, lineáris tört, gyök, 

exponenciális, logaritmus, szinusz, koszinusz, tangens függvények) 

 függvény transzformációk 

 függvények jellemzése 

 számtani és mértani sorozatok  

 kamatos kamat 

 

4. Geometria, trigonometria, koordinátageometria  

 háromszögek, háromszög köré és beírt köre, háromszög nevezetes vonalai 

 négyszögek 

 sokszögek 

 kör  

 kerület, terület 

 Thalesz tétele 

 Pitagorász tétele 

 egybevágósági transzformációk, a háromszögek egybevágóságának alapesetei, 

szimmetriatulajdonságok 

 hasonlósági transzformáció, a háromszögek hasonlóságának alapestei 

 szögfelezők, súlyvonalak osztásaránya 

 magasságtétel, befogótétel 

 hegyesszögek, pótszögek szögfüggvényei 

 szögfüggvények általános értelmezése, összefüggések a szögfüggvények között 

 szinusz tétel, koszinusz tétel 

 térelemek távolsága, hajlásszöge 

 testek felszíne és térfogata 

 vektorok, vektorműveletek 

 vektor hossza, szakasz osztópontjainak koordinátái 

 egyenes helyzetét jellemző adatok 



 egyenes egyenlete 

 kör egyenlete 

 kör érintője 

 két alakzat metszéspontja 

 

5. Valószínűség-számítás, statisztika  

  statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, ábrázolása, grafikus megjelenítése 

  statisztikai mutatók, középértékek 

  átlagtól való eltérések 

  statisztikai mintavétel 

  klasszikus valószínűségi modell, események valószínűsége 

  

 

Fizika 

I. Mechanika  

o Newton törvények  

o Pontszerű és merev test egyensúlya 

o Mozgásfajták 

o Munka, energia 

o Folyadékok és gázok mechanikája 

 

II.  Hőtan, termodinamika  

o Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly  

o Hőtágulás 

o Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői között) 

 

III. Elektromágnesség  

o Elektromos mező 

o Egyenáram 

o Az időben állandó mágneses mező 

o Az időben változó mágneses mező 

 

IV. Optika   

o A fény mint elektromágneses hullám   

 

V. Atomfizika, magfizika 3 

o Az atom szerkezete 

o Az atommagban lejátszódó jelensége 

 

VI. Gravitáció, csillagászat 2 

o A gravitációs mező 

o Csillagászat  

 



A fentiekhez kapcsolódóan 

VII. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

o A fizikatörténet fontosabb személyiségei 

o Felfedezések, találmányok, elméletek 

 

Mérések és kísérletek felsorolása 

1. Newton törvényei 

2. Egyenes vonalú mozgások 

3. Munka, mechanikai energia 

4. Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek 

5. Periodikus mozgások 

Cartesius-búvár 

A testek tehetetlenségének vizsgálata 

6. Arkhimédész törvényének igazolása arkhimédészi hengerpárral  

7. A hőtágulás bemutatása – golyó és lyuk hőtágulása 

8. A lecsapódás jelensége – a gázok nyomása 

9. A Boyle–Mariotte-törvény szemléltetése  

10. Testek elektromos állapota 

11. Soros és párhuzamos kapcsolás 

Citromelem készítése 

12. Egyenes vezető mágneses terének vizsgálata 

Oersted kísérlet 

13. Elektromágneses indukció 

14. A fény mint elektromágneses hullám 

15. Geometriai fénytan – optikai eszközök 

A homorú tükör képalkotása 

A polarizáció jelenségének bemutatása polárszűrővel 

16. Színképek és atomszerkezet – Bohr-modell 

17. Az atommag összetétele, radioaktivitás 

18. Az atommag stabilitása – egy nukleonra jutó kötési energia 

19. A gravitációs mező – gravitációs kölcsönhatás  

20. Csillagászat – távcső készítése 

 

 

Angol nyelv 

 

1. Személyes vonatkozás, család (bemutatkozás, családi élet, személyes tervek) 

2. Ember és társadalom (baráti kör, női/férfi szerepek, ünnepek, divat, vásárlás) 

3. Környezetünk (otthon, lakóhely, városi/vidéki élet, környezetvédelem) 

4. Az iskola (tantárgyak, nyelvtanulás szerepe) 

5. A munka világa (diákmunka, pályaválasztás) 

6. Életmód (egészség, betegség, táplálkozás) 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás (mozi, színház, könyvek) 



8. Utazás és turizmus (közlekedés, nyaralás) 

9. Tudomány és technika (modern technikai eszközök, népszerű tudományok) 

10.  Gazdaság (Családi gazdálkodás. a pénz szerepe  a mindennapokban, vásárlás, 

szolgáltatások) 

 

 

Német nyelv 

 

1. Személyes vonatkozások, család 

2. Ember és társadalom 

3. Otthonunk és környezetünk, környezetvédelem 

4. Az iskola 

5. A munka világa 

6. Életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

8. Közlekedés, utazás, turizmus 

9. Tudomány és technika 

10. Gazdasági élet 

 

 

 

Francia nyelv 

 

1) La famille, des amis 

2) Études, profession de rêve, projets 

3) Les plats (alimentation saine / malsaine) 

4) Logement (appartement et maison individuelle) 

5) La santé et les maladies, chez le médecin 

6) Loisirs (lectures, cinéma, concert, théâtre) 

7) Sport (sports préférés ou pratiqués par le candidat) 

8) Voyages en Hongrie et à l’étranger 

9) Achats (mode et vêtements) 

10) L’économie (gestion de la famille, budget familial, role de l’argent dans la vie, achats, banque, 

poste) 

 

Biológia 

Gyakorlati feladatok (A.) 

Plazmolízis vizsgálata  

Orvosi szén felületi megkötő-képességének vizsgálata  



Enzimes bontás kémcsőben  

Szén-dioxid kimutatása meszes vízzel  

Az epe vizsgálata  

Keményítő kimutatása  

Keményítőszemcsék vizsgálata mikroszkóp alatt  

Fehérje kicsapódása  

Sejtmag vizsgálata  

Sejtfal és sejtplazma vizsgálata  

Zöld színtestek vizsgálata  

Papucsállatka és amőba mozgásának megfigyelése  

Zöld szemesostoros és sütőélesztő megfigyelése  

Ecsetpenész és fonalas zöldmoszat megfigyelése  

Növényi és állati szövetek megfigyelése 

Lombosmoha vizsgálata  

Kristályzárvány vizsgálata vöröshagymában  

Gázcserenyílás vizsgálata  

A víz útja a zárvatermő növényben  

A gyomornedv hatását bemutató kísérlet elemzése  

A vakfolt vizsgálata  

Térdreflex 

Levélnyúzat készítése hagyma húsos alleveléből, a nyúzat mikroszkópos vizsgálata 

Növényhatározás, ökológiai jellemzők megadása 

Állatfelismerés 

Nemzeti parkok felismerése és jellemzése  

 

 



 

 

Elméleti témakörök (B.) 

 

I. Az ember szervezetének felépítése, működése, az ember egészségtana 

 

Az ember fertőző megbetegedései 

Az ember táplálkozása és egészségtana 

Az ember számára szükséges tápanyagok, vitaminok, az egészséges táplálkozás 

Az ember légzése, a légzőszervi megbetegedések 

Az ember keringése és egészségtana 

Az ember vére, véralvadás, vércsoportok 

Immunitás, fertőzések 

Az ember kiválasztása és egészségtana 

Az ember bőre és egészségtana 

Az ember mozgás szervrendszere és egészségtana 

Az ember szaporodása és egészségtana 

Az ember embrionális fejlődése, családtervezés 

Az ember idegrendszere és az érzékszervek felépítése, működése, egészségtana 

Neuroendokrin rendszer és egészségtana 

Az öröklődés alapjai,Mendel törvényei, az ember öröklődő betegségei 

 

II. Ökológia 

 

Az ökológiai rendszerek általános jellemzői 

Anyag és energiaforgalom az ökológia rendszerekben 

Populációk   

Társulások  

Táplálékláncok, táplálékhálózatok, valamint ezek felépítése, működése 

Természetvédelem Magyarországon 

A környezet- és természetvédelem globális kérdései, problémái 

Víz és vízszennyezés, vizek védelme 

Talaj és szennyezése, védelme 

Levegő és szennyezése, védelme 

Hulladék és természetes környezet 

 

Kémia 

Középszintű szóbeli érettségi témakörei 
Általános kémia 

1. Atomszerkezet 

2. A periódusos rendszer 

3. Kémiai kötések  



4. Molekulák, összetett ionok 

5. Anyagi halmazok 

6. Egykomponensű anyagi rendszerek 

7. Többkomponensű rendszerek 

8. Kémiai átalakulások 

9. Termokémia 

10. Reakciókinetika 

11. Egyensúly 

12. A kémiai reakciók típusai 

13. Elektrokémia 

 

Szervetlen kémia 

1. Hidrogén 

2. Nemesgázok 

3. Halogénelemek és vegyületeik 

4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 

5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 

6. A széncsoport elemei és vegyületeik 

7. Fémek és vegyületeik 

8. Az alkáli és alkáliföldfémek 

 

Szerves kémia 

1. A szerves vegyületek általános jellemzői 

2. Szénhidrogének 

3. Halogéntartalmú szénhidrogének 

4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

6. Szénhidrátok 

7. Fehérjék 

8. Nukleinsavak 

9. Műanyagok 

10. Energiagazdálkodás 
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Kémia szóbeli érettségi kísérletei 

1. Valódi és liszttel hamísított tejföl van előkészítve. Jódtinktúrával állapítsa meg, melyik a hamísított tejföl!  Figyelje 

meg és értelmezze a változást!  (elvégzendő) 

 

2. A tálcán előkészítve három óraüvegen fehér porokat talál.  Ezek: cukor, ammónium-klorid, illetve nátrium –

karbonát valamilyen sorrendben. Állapítsa meg a vizes oldatok kémhatását a tálcán lévő pH papírral! Állapítsa 

meg , hogy melyik óraüvegen melyik anyagot találja! Válaszát indokolja! Írja fel az oldódáskor lejátszódó 

folyamatokat reakcióegyenlettel!        (elvégzendő) 

 

3. Két kémcsőben két színtelen folyadékot talál: nátrium-karbonát oldat és nátrium hidroxid oldat. Egy kis 

főzőpohárban sósav van. Ennek segítségével azonosítsa a két kémcső tartalmát! Jegyezze fel tapasztalatát, és 

magyarázza meg a látottakat! Írja fel a lejátszódó reakciók egyenletét!    (elvégzendő) 

4. Kenyérdarabkák hosszú idejű rágcsálása után édes ízt érzünk! Mivel magyarázható az édes íz megjelenése? A 

kenyér mely fontos összetevőjének bomlása, hasítása felelős érte? Milyen építőegységekre esik szét ez az 

összetevő? Jellemezd a folyamatot, a kiindulási és a keletkezett molekulák szerkezetét, tulajdonságait! 

(nem elvégzendő) 

 

5. Két óraüveg közül az egyiken paraffingyertya reszelék, a másikon szappanreszelék van. Dobjon két kémcsőbe 

mindkét mintából, öntsön rá vizet és rázza össze! Értelmezze a tapasztaltakat!   (elvégzendő) 

 

6. Két kémcsőben előkészítve két tejesen hasonló színtelen, áttetsző, de kémiai minőségét tekintve két különböző 

vegyület van. Az egyik kémcső alkoholt, a másik desztillált vizet tartalmaz! Öntsön mindkét kémcsőbe kevés 

étolajat, rázza össze azok tartalmát! Figyelje meg és vonja le következtetéseit a tapasztalt változások alapján! 

Azonosítsa, hogy melyik kémcső tartalmazta az alkoholt és melyik desztillált vizet!  (elvégzendő) 

 

7. Két kémcsőben előkészítve két tejesen hasonló fehér, szilárd, de kémiai minőségét tekintve két különböző 

vegyület van. Az  egyik kémcső  keményítőt, a  másik porcukrot tartalmaz! Öntsön mindkét kémcsőbe kevés hideg 

vizet, rázza össze azok tartalmát! Figyelje meg és vonja le következtetéseit a tapasztalt változások alapján! 

Azonosítsa, hogy melyik kémcső tartalmazta a keményítőt és melyik porcukrot!   (elvégzendő) 

 

8. Két kémcsőben előkészítve két tejesen hasonló színtelen, áttetsző, de kémiai minőségét tekintve két különböző 

vegyület van. Az egyik kémcső etil-alkoholt, a másik ecetsav oldatot tartalmaz! Vizsgálja meg univerzális indikátor 

segítségével az oldatok kémhatásait! Figyelje meg és vonja le következtetéseit a tapasztalt változások alapján! 

Azonosítsa, hogy melyik kémcső tartalmazta az etil alkoholt és melyik ecetsav oldatot!  (elvégzendő) 

 

9. Két kémcsőben előkészítve található két szilárd anyag közül az egyik konyhasó, a másik szóda. Öntsön 

mindkét kémcső tartalmához kevés desztillált vizet, majd univerzális indikátor segítségével határozza meg a kapott 

oldatok kémhatását! Megfigyeléseiből, tapasztalataiból vonja le következtetéseit és azonosítsa a kémcsövek 

tartalmát!          (elvégzendő) 

 

10. Óraüvegen előkészítve mészkő található! Szemcseppentő segítségével cseppentsen rá néhány cseppet a 2 

mólos sósavból! Mit tapasztalt?  Írja le a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! Magyarázza meg a jelenséget! 

(elvégzendő) 
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11.  Két kémcsőben előkészítve egy-egy áttetsző folyadékot látsz. Az egyik kémcső nátrium –hidroxid oldatot, a 

másik desztillált vizet tartalmaz! Cseppents mindkét kémcső tartalmához néhány csepp fenolftalein oldatot és 

állapítsd meg a tapasztalt változások tükrében, hogy melyik kémcső tartalmazta a nátrium –hidroxidot és melyik a 

vizet! Válaszodat indokold!         (elvégzendő) 

 

12. Két kémcsőben előkészítve külön-külön desztillált és csapvíz található. Adjon kevés ezüst-nitrát oldatot mindkét 

kémcső tartalmához, majd rázza össze őket! A megfigyelései, tapasztalatai alapján levonható következtetések 

segítségével azonosítsa, hogy melyik kémcsőben volt a desztillált víz! Válaszát indokolja!        (nem elvégzendő) 

 

13. A kémcsőben tojásfehérje oldat van elkészítve. Adjon hozzá néhány csepp ólom-nitrát oldatot és rázza össze 

a kémcső tartalmát! Mit tapasztal? A fehérje mely fontos tulajdonságára utal a tapasztalt változás? Hogyan 

nevezzük a fehérjéknek ezt a vissza nem fordítható elváltozását? Milyen fontos élettani sajátságuk van a 

nehézfémeknek a szervezetre?             (nem elvégzendő) 

 

14. A két előkészített kémcső egyikében desztillált víz, míg a másik kémcsőben csapvíz található! Szappan 

hozzáadása után kissé rázza össze a kémcsövek tartalmát! Mit tapasztal? Melyik kémcső tartalmazta a desztillált 

vizet? A két víz típus mely fontos eltérő sajátságán alapszik a tapasztalt jelenség? Válaszát indokolja! 

(elvégzendő) 

 

15. Két kémcsőben előkészítve két áttetsző folyadék van. Az egyik sósavat, a másik desztillált vizet tartalmaz. 

Lúgos fenolftalein indikátorból cseppentsen mindkét kémcső tartalmához néhány cseppet, majd enyhén rázza 

össze őket! Melyik esetben tapasztal változást? Mire következtethetünk a tapasztaltak alapján? Azonosítsa, hogy 

melyik kémcső tartalmazta a sósavat!         (elvégzendő) 

 

16. Kémcsőben cink reszelék található! Öntsön rá kevés sósavat és figyelje meg az esetleges változásokat! Mit 

tapasztalt? Írja fel a reakcióegyenletet és értelmezze a lejátszódó folyamatot!   (elvégzendő) 

 

17. Főzőpohárban lévő réz-szulfát oldatba helyezzen egy vaslemezt. Kis idő elteltével mit tapasztalunk? 

Reakcióegyenlet segítségével értelmezzük a tapasztalt változásokat!            (nem elvégzendő) 

18. Aktív szénnel töltött üvegcső tartalmára öntsünk tintával megfestett vizet! Figyeljük meg a lecsöpögő víz színét! 

A lecsöpögtetés után öntsük kevés salétromsavat ismét az aktív szénnel töltött üvegcsőbe, majd figyeljük meg 

ismét a lecsöpögő oldat színét! Az aktív szén, mely fontos tulajdonságára utal a tapasztalt jelenség? 

                  (nem elvégzendő) 

 

19. Az előkészített kémcsövek egyike sósavat, a másik nátrium-hidroxidot tartalmaz. Határozza meg univerzális 

indikátor segítségével, hogy melyik kémcső pontosan melyiket tartalmazza! Válaszát indokolja! A kémhatás 

megállapítása után öntse a savat a lúghoz, és ismételten vizsgálja meg a keletkezet oldat kémhatását az 

indikátorral! Válaszát reakcióegyenlet felírásával indokolja!      (elvégzendő) 

 

20. A kémcsőben szóda található. Adjon hozzá kevés kalcium –klorid oldatot! Figyelje meg a változásokat, és 

reakcióegyenlet segítségével értelmezze a lejátszódó folyamatot!    (elvégzendő) 
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Környezetvédelem - vízgazdálkodás ismeretek 

 

1. Környezetvédelmi alapismeretek  

1.1.  Ökológiai alapfogalmak 

 a környezetvédelem fogalma, céljait, fő területei 

 a környezet elemei 

 környezeti tényezők 

 a biológiai organizáció szintjei 

 a biológiai sokféleség fogalma, megőrzésének jelentősége 

 a populációk és a környezet kölcsönhatása  

 az ökoszisztéma, mint ökológiai rendszer 

 

1.2. A természetvédelem alapjai 

 a természetvédelem fogalma és kapcsolata a környezetvédelemmel 

 földtani, víztani, növény- és állattani és tájképi értékek  

 védett természeti területek  

(országos és helyi jelentőségű védett értékek, területtel rendelkező és terület nélküli védett 

értékek)  

 nemzetközi védelmi kategóriák (Natura 2000, a Világörökségi részek, a Bioszféra 

rezervátumok, Ramsari területek) 

 

1.3 . A víz, mint környezeti elem 

 a vízminőség fogalma, a természetes vizek fizikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai 

jellemzői 

 a vízminősítés fogalma, a felszíni vizek minősítési rendszerei (biológiai, bakteriológiai 

minősítés, EU Víz Keretirányelv szerinti vízminősítés alapelvei) 

 az ivóvíz jellemző minőségi mutatói  

 a vízminták típusai, a mintavétel szabályai 

 a leggyakoribb vízszennyező anyagok és szennyező források, valamint hatásuk a vízi 

ökoszisztémára 

 

1.4. A talaj és a levegő, mint környezeti elem  

 a talaj fogalma és a talajképző tényezők szerepe a talaj kialakulásában 

 a talajok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai 

 a genetikai osztályozás alapjai (romtalajok, az éghajlati hatásra képződött és a víz hatása 

alatt keletkezett talajok)  

 a levegő összetétele a légkör szerkezete, a levegő fizikai állapothatározói 

 a légszennyezés folyamata, légszennyező anyagok  

 az emisszió, transzmisszió, immisszió fogalma  

 a szmog keletkezésének oka, a szmog típusai és azok jellemzése 

 a levegő öntisztulásának folyamatai 

 

1.5. Település környezetvédelme  
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 a település fogalma és típusai, az urbanizáció folyamatának jellemzése 

 az infrastruktúra fogalma, jellemzői  

 a zaj és a hangtani alapfogalmak, mértékegységek: hang, hangmagasság, hullámhossz, 

hangnyomás, hangteljesítmény, hangintenzitás, hangnyomásszint, hangteljesítményszint, 

hangintenzitás-szint  

 a zaj élettani hatásai, a zajforrások csoportosítása 

 a radioaktivitás és radioaktív sugárzás alapfogalmai: radioaktív izotóp, aktivitás, bomlási 

állandó, felezési idő, α-, β bomlások 

 a sugárterhelés fogalma, forrásai 

 a hulladék fogalma, csoportosítása, környezeti hatásai 

 a hulladékgazdálkodás fogalma, célkitűzései  

 a megelőzés, hasznosítás és ártalmatlanítás lehetőségei, a hulladékgyűjtés és szállítás 

módjai, eszközei 

 

2. Vízgazdálkodási alapismeretek  

2.1. Hidrometeorológia és vízkészlet-gazdálkodás 

 Hidrometeorológia: az időjárási elemek, azok mérési módjai, eszközei (hőmérséklet, szél, 

napsugárzás, csapadék, párolgás, páratartalom) 

 a víz hidrológiai körfolyamai és az azt leíró vízháztartási egyenlet 

 vízkészletek csoportosítása és változása 

 

2.2. Hidrológia-hidraulika 

 a vízgyűjtő terület, a vízválasztó, az összegyülekezési idő fogalma 

 a lefolyásból származó vízhozam meghatározásának módja 

 a felszínalatti vízformák fogalma, csoportosítása  

 a különleges vizek jellemzése: ásványvíz, gyógyvíz, hévíz, artézi víz  

 a vízfolyások kialakulásának folyamata  

 a vízfolyások három szakasza hordalékszállítás szempontjából: felső-, közép-, alsó 

szakasz 

 a vízfolyások alaktani jellemzői  

 Hidrosztatika: alakhelyes víznyomás ábrák rajzolása 

 a nyugalomban lévő folyadéktérben ható nyomás nagyságának és az abból származó 

eredő erőnek a meghatározása 

 az úszás fogalma 

 Hidrodinamika: gravitációs vízmozgások és jellemzőinek számítására szolgáló 

összefüggések 

 Hidrodinamika: nyomás alatti vízmozgások jellemzőinek számítására szolgáló 

összefüggések (Bernoulli-egyenlet, helyi és hossz-menti veszteségek) 

 

2.3. Vízméréstan  

 a vízmélység, a vízállás és vízhozam fogalma 

 a vízállásmérés elve és módszerei, a lapvízmércék kialakítása és a rajzoló vízmércék főbb 

szerkezeti egységei, működése 
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 a nevezetes vízállásértékek (LNV, LKV, NV, KV, KöV) és vízállások gyakoriságának, 

tartósságának fogalma 

 

2.4. Geodézia  

 a terepi részletpontok vízszintes-, abszolút- és relatív értelmű helymeghatározásának elve, 

módjai 

 az egyenesek kitűzésének eljárásai, a hosszmérés lépései 

 a derékszögű koordinátamérés eszközei és a mérés végrehajtásának lépései, valamint a 

mérési eredmény dokumentálásának módja 

 

3. Környezettechnikai alapok 

3.1. A fizikai eljárások alapelvei 

 A sűrűségkülönbség elvén alapuló eljárások: a fizikai eljárások, műveletek alapelvei  

 az ülepítés és sűrítés folyamata 

 az ülepítők csoportosítása 

 Méretkülönbség elvén alapuló eljárások: a berendezések működési elve, a szűrés elméleti 

alapjai 

 a szűrők csoportosítása különböző szempontok szerint (szűrőanyag, szűrési sebesség, 

kialakítás) 

 

3.2. Kémiai eljárások, műveletek  

 a közömbösítés elve, a kapcsolódó kémiai fogalmak 

 a környezettechnikában alkalmazott csapadékképzéssel járó technológiák alapelvei  

 az oxidáció fogalma, a klórszármazékokkal és ózonnal történő oxidációs eljárások 

alapelvei 

 a derítés célja, részfolyamatai 

 

3.3 Biológiai eljárások alapjai  

 az aerob biológiai eljárások alapelve, az eljárások leggyakoribb alkalmazási területei 

 a komposztálás és az aerob szennyvíztisztítási eljárások elve 

 az anaerob biológiai eljárások alapelve, az eljárások leggyakoribb alkalmazási területei 

(rothasztás, biogáz előállítás) 

 

 

Belügyi rendészeti ismeretek 

 

 

1/a) Jogi normák   

 b) Rendőri szolgálati viszony 

 

2/a) Jogellenes cselekmények 

   b) A hivatásos állományú rendőrök korlátozott alapjogai 
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3/a) Az állam és a főbb államhatalmi szervek 

   b) Tájoló használata 

 

4/a) Rendészeti szervek 

   b) Rendőri intézkedések 

 

5/a) Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Szervezett Bűnözés elleni Koordinációs Központ 

   b) Kényszerítő eszközök 

 

6/a) Katasztrófavédelem ágai 

   b) A terep és a tereptárgyak 

 

7/a) Szolgálati fellépés 

   b) Lőfegyverhasználat 

 

8/a) Rendőrség szolgálati tagozódása 

   b) A Schengeni Végrehajtási Egyezmény! 

 

9/a)Bíróságok, ügyészségek 

   b) Elsősegélynyújtás 

 

10/a) Szabálysértés miatt alkalmazható szankciók 

     b) Rendőri rendfokozatok 

 

11/a) Intézkedési jogosultság és kötelezettség 

     b) Nyomok és nyomképzők 

 

12/a) Közigazgatás  

     b) A térkép  

 

13/a) Nyomkeletkezés, nyomrögzítés 

     b) Büntetőeljárás 

 

14/a) Rendőrség elsődleges feladatai 

     b) Magyar rendszámtáblák 

 

15/a) Bűncselekmény elkövetői 

     b) Szolgálati út  

 

16/a) Fő- és mellékbüntetések, intézkedések 

     b) Az elöljáró és feljebbvaló 

 

17/a) Büntethetőségi akadályok 
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     b) Büntetőeljárás szakaszai 

 

18/a) Rendőrség szolgálati eszközei 

     b) Kriminalisztika 

 

19/a) Az ártatlanság vélelme 

     b) Jogszabályi hierarchia 

 

20/a) Büntetőügyekben eljáró hatóságok 

     b) Lőfegyverhasználat előtti intézkedések 

 

 

Katonai alapismeretek 

 

1. A Magyarország biztonságpolitikai környezete 
1.1. A biztonsági kihívás fogalma és a biztonsági kihívások típusai, a biológiai hadviselés jellemzői, 

hatása a biztonságra 
1.2. A globalizáció hatásai a biztonságra 
1.3. Hazánkat fenyegető katonai kockázatok 
1.4. Hazánkat fenyegető nem katonai kockázatok 
1.5. Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájának fontosabb jellemzői 
1.6. A NATO létrejöttének okai, és bővítésének fontosabb állomásai 
1.7. A NATO fontosabb szervei és feladataik 
1.8. Az EU létrejöttének körülményei, fejlődésének állomásai 
1.9. Az EU létrejöttének körülményei fejlődésének állomásai 
1.10Az EU biztonság- és védelempolitikájának céljai 
1.11 Az ENSZ létrejötte, fontosabb szervezetei 
1.12Az ENSZ tevékenysége a válságövezetekben 

 

2. A Magyar Honvédség felépítése, a katonai szervezetek jellemzői 
 2.1. A Magyar Honvédség feladatai. 
 2.2. A raj, a szakasz és a század felépítése. 
 2.3. A harci erők általános feladatai. 
2.4.  A lövész kötelékek jellemzői 
2.5 . A harckocsizó kötelékek jellemzői 
2.6.  A harci támogató erők általános jellemzői 
2.7.  A felderítő kötelékek jellemzése 
2.8.  A tüzér kötelékek jellemzése 
2.9.  A harci kiszolgáló-támogató erők általános jellemzői 
2.10 A logisztikai támogatás jellemzői 
2.11 Az egészségügyi kötelékek jellemzői 
2.12 A szerződéses katonák kiképzési rendszerének elemei. 
 

3.  A modern háborúk jellemzői, különleges egységek 
 3.1. A modern háborúk jellemző vonásai. 
 3.2. A különleges egységek jellemzői és feladatai. 
 3.3. A modern haditechnikai eszközök jellemzői. 
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4. Térkép- és tereptani alapismeretek 

4.1. A meghatározó terepelem jellemzői 
 4.2. A terep felosztása, tájtípusok jellemzői 
4.2. A Földrajzi fokhálózat jellemzői és a földrajzi koordinátarendszer 
4.3. A védelmi célú térképek vetületei 
4.4. UTM hengervetület jellemzői és koordinátarendszere 
4.5. Az MGRS és GEOREF azonosító rendszer jellemzői. 
4.6. A térképi jelek csoportosítása jellemzése, a jelkulcs felépítése és tartalma 
 4.5. A tájoló felépítése és jellemzői 
4.7. A földrajzi, mágneses és hálózati északi irányok összefüggései 
4.8. A világtájak meghatározása és kitűzése tájolóval és egyéb módszerekkel 
4.9. A térkép tájolása tájolóval és vonalas tereptárgyak alapján 
4.10 Az álláspont meghatározásának módszerei 
 4.11 A GPS gyakorlati alkalmazási lehetőségei 
 

5. Általános katonai ismeretek 
5.1. A harcászat alapfogalmai 

A harc fogalma és tartalma, a harci lehetőségek összetevői 
Az összfegyvernemi harc fogalma és jellemzői 
A védelem és a támadás formái, valamint méretei 
A katonák általános kötelmei harcban 
A katonák mozgásmódjai a harcmezőn 

5.2. A béketámogató műveletek  
A béketámogatás fogalma és célja 
A békeműveletek felosztása és jellemzői 
A nem háborús műveletek felosztása és jellemzői 
A békefenntartó eljárásmódok felosztása és jellemzői 

5.3. A lőelmélet alapjai. 
A gyalogsági fegyverek lőszereinek felosztása 
Az éles lőszer típusai, felépítése és részei 
A röppálya fogalma és elemei 

5.4. A túlélési ismeretek 
A túlélésre történő felkészülés fel-adatai a kiképzés során 
A menedék helyének kiválasztási szempontjai 
A tűzrakás módjai 
A növények fogyaszthatósági tesztjének lépései 
A személyi álcázás végrehajtása 

5.5. Az ABV védelmi alapismeretek  
Az atomrobbanás pusztító hatásai és jellemzésük 
A vírusok, baktériumok és a gombák jellemzése 
A mérgező harcanyagok csoportosítása 
Az idegbénító hatású mérgező harc-anyagok jellemzői 
Az általános hatású mérgező harc-anyagok jellemzői 
A hólyaghúzó hatású mérgező harcanyagok jellemzői 
A fojtó hatású mérgező harcanyagok jellemzői 
Az ingerlő hatású mérgező harc-anyagok jellemzői 
A pszicho toxikus mérgező harcanyagok jellemzői 
A növényzetpusztító mérgező harc-anyagok jellemzői 
A védekezés módjai a biológiai harcanyagok ellen 

5.6. Haditechnikai ismeretek. 
A Magyar Honvédség jellemző hadi-technikai eszközeinek jellemzői 

A gépkarabély részei, működése és jellemző adatai 
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A pisztoly részei, működése és jellemző adatai 

A támadó kézigránát részei, működése és jellemző adatai 

A védő kézigránát részei, működése és jellemző adatai 

A harckocsi jellemzése és fegyverzete 

A gyalogsági harcjármű jellemzése és fegyverzete 

A vadászrepülőgép jellemzői és technikai adatai 

A harci helikopter jellemzői és technikai adatai 

 
 6. Alaki ismeretek 

 6.1. Az alakiság alapfogalmai. 
 6.2. A „Vigyázz!” állás, a „Pihenj!” állás végrehajtása 
 6.3. A „Szerelvényt igazíts!”, a „Terpeszállás!”, „Oszolj!” vezényszavak végrehajtása  
 6.4. A „Jobbra át!”, „Balra át!” és a „Hátra arc!” vezényszavak végrehajtása 
 6.5. A tiszteletadás végrehajtása 
 6.6. Menet az elöljáróhoz, jelentés, jelentkezés végrehajtása 
 6.7. A katonai rendezvények alaki tartalma 

 
 7. A honvédelem rendszere, és a honvédelmi kötelezettségek 

 7.1. A minősített időszakok jellemzői. 
 7.2. A Honvédelmi Tanács fontosabb feladatai . 
 7.3. A minősített időszakokban elrendelhető rendkívüli intézkedések  
 7.4. Az állampolgárok személyes honvédelmi kötelezettségei 
 7.5. A Magyar Honvédség tényleges állománya 
 7.6. A hivatásos jogviszony jellemzői 
 7.7. A szerződéses jogviszony jellemzői 
 7.8. Az önkéntes tartalékos jogviszony jellemzői 

 
 8. Hadijogi alapismeretek 

 8.1. A genfi és a hágai egyezmények létrejöttének körülményei. 
 

 9. A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben 
 9.1. A katonai rendfokozatok  
 9.2. A napirend fő pontjai 
 9.3. A Magyar Honvédség ügyeleti szolgálatai. 
 9.4. A függelmi viszonyok 
 9.5. A parancs fogalma, a parancsadás jellemzői 
 9.6. A kihallgatás 
 9.7. A szolgálati érintkezés szabályai 
 9.8. A katonák járandóságai 
 

 10. Egészségügyi ismeretek 
 10.1. Teendők a baleseti helyszínen. 
 10.2. Ellátási sorrend normál balesetekben 
 10.3. Ellátási sorrend katasztrófákban és tömeges balesetben. 
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 10.4. Az elsősegélynyújtók feladatai a mentők megérkezéséig 
10.5. A sérült mozgatására alkalmazható módszerek  
10.6. Fektetési módok a sérültek ellátásakor 
10.7. Az eszméletlenség megállapításának módszerei  
10.8. Az eszméletlen beteg ellátása , az eszméletlen beteg vagy a sérült mozgatása  
10.9. A halál biztos jelei 
10.10 Az újraélesztés végrehajtása defibrillátor alkalmazása 
10.11 A vérzések típusai 
10.12 Az artériás vérzés ellátása. Az artériás nyomókötés elkészítése 
10.13 A vénás vérzés ellátása.  A vénás nyomókötés elkészítése 
10.14 A kapilláris vérzés ellátása.  A fedőkötés elkészítése 
10.15 Kötözési alapelvek 
10.16 A törések fajtái, tünetei és ellátása 
10.17 Az ízületi sérülések fajtái , a sérülések ellátása  
10.18 A törések tünetei a törések ellátása 
10.19 A harctéren megsérült katonák ellátásának szakaszai 
10.20 A mérgezések ellátásának szabályai 

 

 

 

 

 

 

Művészettörténet 

 

A középszintű szóbeli tételek mindegyike „A”, „B” és „C” feladatokból áll. 

- Az „A” feladat a Művészettörténet tantárgy tartalmi központú, a történetiségre épülő tudásanyagáról szól. 

- A „B” feladat egy adott műalkotás sokoldalú elemzése reprodukció, fotó, … alapján. 

- A „C” feladat a művészeti technikák eljárásainak bemutatása konkrét példák alapján. 

 

„A” TÉTELEK TÉMAKÖREI 

- Az őskori művészet 

- Az ókori keleti művészet 

- Az antik művészet – Az égei és a görög művészet; A hellenisztikus művészet 

- Az etruszk művészet és Róma művészete 

- Az ókeresztény és bizánci művészet 

- Iszlám művészet 

- A népvándorlás-kori művészet és a Karolingok művészete 

- A honfoglaló magyarok művészete 

- A román kori egyetemes és magyar művészet 

- A gótikus művészet (egyetemes és magyar) 

- A reneszánsz művészet (egyetemes) 

- A reneszánsz művészet (magyar) 

- A barokk művészet (egyetemes és magyar) 

- A klasszicista művészet (egyetemes és magyar) 
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- A romantikus művészet; Realizmus 

- A századforduló művészete (historizmus, eklektika) 

- A századforduló első felének művészete (impresszionizmus, posztimpresszionizmus) 

- A századforduló első felének művészete (szimbolizmus és szecesszió) 

- A XX. századi egyetemes művészet 

- A XX. századi és kortárs magyar művészet 

 

SEGÉDANYAGOK ELÉRHETŐK AZ ALÁBBI CÍMEKEN:  

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/ 

http://than.hu/download.php?list.21 

 

Testnevelés 

 

1.  Olimpiatörténet (ókori, újkori olimpiák rövid története, jelképek, magyar sportsikerek). 

2. Egészséges életmód és a harmonikus testi fejlődés (testalkat, az  izomrendszer egészségtana, 

tápanyagok). 

3. Testi képességek (kondicionális- koordinációs képességek, ezek szerepe a teljesítményben, 

edzettségi állapot mérése). 

4. A gimnasztika jelentősége, mozgásanyaga, alkalmazási területei. 

5. Az atlétika mozgásanyaga (futások, dobások, ugrások) fizikai  törvényszerűségei, 

versenyszabályai. 

6. A szertorna és a ritmikus gimnasztika oktatásának szerepe az iskolai  testnevelésben, 

mozgásanyaga, versenyszabályai. 

7. A küzdősportok szerepe az iskolai testnevelésben (képesség és  személyiségfejlesztés). 

8. Labdarúgásra jellemző támadó-védekező technikai-taktikai  elemek, versenyszabályok. 

9. Kosárlabdára jellemző támadó-védekező technikai-taktikai elemek, versenyszabályok. 

10. Kézilabdaára jellemző támadó- védekező technikai-taktikai elemek, versenyszabályok. 

11. Röplabdára jellemző támadó- védekező technikai-taktikai elemek, versenyszabályok. 

12.          A természetben űzhető sportágak ismertetése, csoportosítása. 

 

Informatika 

1. Információs társadalom 

o A kommunikáció általános modellje  

o Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek  

o Az informatika fejlődéstörténete  

o A modern információs társadalom jellemzői  

o Informatika és etika  

o Jogi ismeretek  

2. Informatikai alapok – hardver 

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/
http://than.hu/download.php?list.21
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o Analóg és digitális jelek  

o Az adat és az adatmennyiség  

o Bináris számábrázolás  

o Logikai műveletek  

o Bináris karakterábrázolás  

o Bináris kép- és színkódolás  

o Kép és hang digitalizálás  

o Tömörített adattárolás  

o Tömörített adattárolás  

o A számítógép főbb részei és jellemzői  

o A perifériák típusai és főbb jellemzőik 

o A számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése  

o Hálózatok  

o Munkavédelem és ergonómia  

3. Informatikai alapok - szoftver  

o Az operációs rendszerek részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete  

o Háttértárak kezelése  

o Tömörítés  

o Adatvédelem, adatbiztonság  

o Kártevők, vírusvédelem  

o A hálózatok alapvető szolgáltatásai  

4. Szövegszerkesztés  

o A szövegszerkesztő használata (dokumentum megnyitása, mentése, szövegbevitel, 

szövegjavítás) 

o Szövegjavítási funkciók (keresés, csere, kijelölés, másolás, mozgatás, törlés, nyelvi 

segédeszközök) 

o Szövegszerkesztési alapok (a dokumentum egységei, karakterformázás, 

bekezdésformázás, szakaszformázás, stílusok) 

o Táblázatok és objektumok a szövegben (táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, 

körlevélkészítés, képek és alakzatok beillesztése, tartalomjegyzék) 

5. Táblázatkezelés  

o A táblázatkezelő használata (táblázat megnyitása, mentése, adatok bevitele, javítása) 

o A táblázat szerkezete (cella, oszlop, sor, tartomány, munkalap) 

o Adatok a táblázatokban (cella tartalma, számformátumok, adatok rendezése, kigyűjtése, 

cellahivatkozások használata, képletek szerkesztése, függvények alkalmazása) 

o Táblázatformázás (karakter- és cellaformázás, sor-, oszlop, tartománybeálltások, 

oldalbeállítások) 

o Diagramok és egyéb objektumok  

6. Adatbázis-kezelés  

o Az adatbázis alapfogalmai  

o Az adatbázis-kezelés alapműveletei  
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o Adattípusok  

o Adatok módosítása, törlése  

o Adattáblák közötti kapcsolatok  

o Alapvető adatbázis-kezelési műveletek (lekérdezések, számítások végzése) 

o Képernyő és nyomtatási formátumok (űrlapok és jelentések használata) 

7. Információs hálózati szolgáltatások  

o Kommunikáció az interneten (hálózati alapismeretek, elektronikus levelezési rendszer 

használata, állományok átvitele, Web-szolgáltatás, keresőrendszerek, az internet 

veszélyforrásai) 

o Weblap készítés (hálózati dokumentumok szerkezete, weblap készítése weblap- 

szerkesztővel, formázási lehetőségek) 

8. Prezentáció és grafika 

o Adatok bevitele és módosítása  

o Prezentáció elkészítése és formázása  

o Grafika (megnyitás, mentés, beszúrás, elemi alakzatok megrajzolása, módosítása, képek 

feldolgozása, formázása) 

9. Könyvtárhasználat  

o Könyvtárak (a könyvtár fogalma, könyvtártípusok, könyvtári szolgáltatások) 

o Információ-keresés (tájékozódás a könyvtárban, információ-keresési stratégiák)  

o Forráshasználat (dokumentum-használat, kézikönyv-használat, forráskiválasztás, 

forrásjelölés)  

10. Algoritmizálás, adatmodellezés  

o Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs adatstruktúrák (egyszerű és 

összetett  

o adattípusok, állományok) 

o Algoritmusleíró eszközök (feladatmegoldás egy algoritmus-leíró eszköz segítségével)  

o Elemi algoritmusok (a programozás alapelvei) 

o Rekurzió (rekurzív algoritmus)  

11. A programozás eszközei  

o Programozási nyelv (egy programozási nyelv ismerete) 

o Programfejlesztői környezet (kódolási, szerkesztési eszközök valamilyen programnyelvi 

fejlesztői környezetben, programkipróbálási eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői 

környezetben)  

 

 

 

 

 


