
2017. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak 
 

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 
 

szóbeli témakörei 
 
Kedves Látogatónk! 
 
A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. 
 
Ehhez a felső sorban található „közoktatás”  - „érettségi vizsgák” – „aktuális érettségi időszak”, 
majd a „2017. október-november érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai” feliratra kell 
kattintani.  
A kapcsolódó jogszabályok címszó alatt megtalálható az érettségi vizsga részletes 
követelményei 40/2002.(IV.24.) OM rendelet. 
 
A  „2017. őszi  érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai”  között megtalálja a magyar 
nyelv és irodalom, a matematika,  az idegen nyelvek , a történelem,   a biológia, a kémia, 
a művészettörténet, a rajz és vizuális kultúra, a testnevelés, az informatika,  tantárgyak 
központi követelményeit, továbbá az emberismeret és etika, társadalomismeret, az ember- 
és társadalomismeret, etika gyakorlati  vizsgafeladatairól szóló tudnivalókat is. 
 

A projektmunkák beadási határideje: (az írásbeli érettségi vizsgák megkezdésének 
időpontja) 2017. október 13. (péntek) 12:00 óra 

 
Az emberismeret és etika, valamint az ember- és társadalomismeret, etika tantárgyak 

esetében: 
 

Konzultáció vezetője: Fáber Erzsébet 
fabererzsi@freemail.hu 06-70-5020-382/9566 vagy 9676 

 
Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy esetében: 

 
Konzultáció vezetője: Sefischer Viktória 

sefischer.viktoria@gmail.com; 06-70-5020-382/9575 mellék 
 
Az alábbi tantárgyak vonatkozásában részletes tájékoztatást kap a vizsga leírását és a központi 
követelményeket illetően a www.oktatas.hu honlapon, illetve az alábbi elérhetőségeken 
érdeklődjön: 
 
Az alábbiakban a BMSzC Than Károly Ökoiskolája által nyilvánosságra hozott tantárgyankénti 
témakörök olvashatók: 
 

Középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei  
 

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  

mailto:fabererzsi@freemail.hu%2006-70-5020-382/9566
http://www.oktatas.hu/
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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 tudományos 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 hivatalos stílus jellegzetességei  
 

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* 
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A határon túli és a regionális kultúra 
20. A Margitsziget kulturális vonatkozásai  

 

Történelem 
  
 I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek  
1. A középkori uradalom jellemző vonásai és a mezőgazdasági technika fejlődése  
2. A középkori város jellemzőinek bemutatása  
3. Az ipari forradalom és a technikai fejlődés teremtette ellentmondások a globális világban  
4. A gazdaság fejlődése és a királyi jövedelmek alakulása Károly Róbert idején  
5. Gazdaság a dualizmus korában  
 
II. Népesség, település, életmód  
6. A XVIII. századi magyar demográfiai és etnikai viszonyok  
7. Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban  
 
III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek  
8. Végvári harcok a török ellen (1532-1566)  
9. Széchenyi István reformprogramja  
 
IV. Politikai berendezkedések a modern korban  
10. Az ókori demokrácia  
11. Az EU főbb intézményei, működése  
12. Magyarország politikai intézményrendszere és választási rendszere  
 
V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák  
13. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai  
14. A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra  
15. A náci Németország jellemzői  
16. A középkori magyar királyság megteremtése  
17. Az 1848-as forradalom és az április törvények  
 
VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés  
18. IV. Béla uralkodása és a tatárjárás  
19. Magyarország a második világháborúban  
20. Az 1956-os forradalom Magyarországon  
 

Megjegyzés: A tematika tartalmának értelmezését segíti a részletes vizsgakövetelmények [Az érettségi 

vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24) OM rendelet] Kompetenciák, illetve 

Témakörök című részében található információk összevetése magával a résztémával.  

A fenti tematikában szereplő címek alapján kerülnek kijelölésre a vizsganapon érvényes konkrét 

tételek. A szóbeli tételek néhány feldolgozási, értelmezési szempontot jelölnek ki, és különböző típusú 

források alkalmazásával segítik a vizsgázókat a felkészülésben és a tétel kifejtésében  

 
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 
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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: választójog jellemzői 

 

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. 

 

 

 

Projekttémák: 
EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 

 
1. Honnan jöttünk – hova megyünk? Mobilitáskutatás  

 Elemezze a társadalmi mobilitást egy szabadon választott család három-négy generációján 
keresztül, különböző szempontok figyelembevételével (földrajzi, végzettségi, foglalkozási stb.)!  

 Mérje fel, hogy egy adott közösség tagjai mennyire tekinthetők mobilnak az előző 
generációhoz képest, illetve hogyan vélekednek saját mobilitási lehetőségeikről!  
 
2. Vallások és társadalmak  
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 Mutassa be a világvallások álláspontját az általuk tökéletesnek tartott társadalomról!  

 Szervezzen előadást/előadásokat a világvallások által tökéletesnek tartott társadalomképről!  
 
3. A végtelennek hitt véges  

 Mutassa be a pazarló emberi gazdálkodás néhány környezeti, társadalmi és kulturális 
következményét!  

 Készítsen fotósorozatot, ppt-t, prezit, videofilmet stb. a pazarló emberi gazdálkodás néhány 
környezeti, társadalmi és kulturális következményéről! 
 

Emberismeret és etika 
Szóbeli témakörök 
Erkölcsi lény 
1. Embernek lenni:emberi rasszok, kulturális azonosságok és eltérések, Én és Te 
2. Önazonosság – önmegvalósítás: Maslowemberi szükségletek 
3. Önállóság, egymásrautaltság: Robinson Crousoe 

 
Erkölcsi cselekedet 
4. Önismeret-önfegyelem: ókori és újkori olimpiák szerepe 
5. Törvény és lelkiismeret: Tízparancsolat 
6. Erkölcsösen cselevő ember: Jókai: Az aranyember 
 
Erény és jellem 
7. Alapvető erények: lovagi kultúra 
8. Erkölcsi alapértékek az európai civilizációban: alapvető emberi jogok 
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: fehér- és feketegazdaság 
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 
 
Ajánlott tankönyvek: 
Beran Ferenc (szerk.): Emberismeret és etika      Szent István Társulat Bp., 2005. 
Kelemen Erzsébet: Emberismeret és etika   Kairosz Kiadó, Budapest, 2010. 
 
A felkészüléshez szükségesek az alábbi irodalmi művek tartalmainak ismerete: 
Defoe: Robinson Crousoe 
Jókai Mór: Az Aranyember 
 Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek 
R. Merle: Majomábécé vagy Állati elmék                  
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 W. Golding : A legyek ura   
 
 

Projekttémák: 
EMBERISMERET ÉS ETIKA 

 

1. Az európai civilizáció alapértékei   
 Történelmi és/vagy irodalmi ismeretei alapján mutassa be az európai civilizáció általánosan 

elfogadott alapértékeit!  

 Szervezzen előadást/előadásokat az európai civilizáció általánosan elfogadott alapértékeinek 
a bemutatására!  
 
2. Versengés és/vagy együttműködés?  

 Mutassa be a versengés, illetve a kölcsönös segítségnyújtás jelentőségét a természetben és 
a társadalomban!  

 Készítsen fotósorozatot, ppt-t, prezit, videofilmet stb. a természetben és a társadalomban 
érvényesülő versengés, illetve kölcsönös segítségnyújtás bemutatására!  
 
3. Konfliktusok  

 Mutassa be a konfliktusok többirányú szerepét az emberi társadalmakban!  

 Történelmi és/vagy irodalmi ismeretei alapján értelmezzen és értékeljen szándék és 
következmény szempontjából néhány konkrét értékkonfliktust  
 
 

Földrajz 
A) Természetföldrajz 

 
Kozmikus tér 

1. A Naprendszer és a Föld 
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 
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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 

 

Angol nyelv 

 
1. Személyes vonatkozások, család  

a. A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) 
b. Családi élet, családi kapcsolatok 
c. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 
d. Személyes tervek 

2. Ember és társadalom  
a. A másik ember külső és belsőjellemzése 
b. Baráti kör  
c. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 
d. Női és férfi szerepek  
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e. Ünnepek, családi ünnepek  
f. Öltözködés, divat  
g. Vásárlás, szolgáltatások (posta)  
h. Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

3. Környezetünk 
a. Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 
b. A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 
c. A városi és a vidéki élet összehasonlítása 
d. Növények és állatok a környezetünkben 
e. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért 

vagy a természetmegóvásáért? 
f. Időjárás 
g. Középszintű érettségi témakörei angol nyelv tantárgyból 

4. Az iskola  
a. Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 
b. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 
c. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 
d. Az iskolai élet tanuláson kívülieseményei, iskolai hagyományok 

5. A munka világa  
a. Diákmunka, nyári munkavállalás  
b. Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

6. Életmód  
a. Napirend, időbeosztás  
b. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgásszerepe az egészség megőrzésében, testápolás) 
c. Étkezési szokások a családban  
d. Ételek, kedvenc ételek  
e. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 
f. Gyakori betegségek, sérülések, baleset 
g. Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás  
a. Szabadidős elfoglaltságok, hobbik  
b. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.  
c. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport  
d. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 
e. Kulturális események 

8. Utazás, turizmus  
a. A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 
b. Nyaralás itthon, illetve külföldön 
c. Utazási előkészületek, egy utazásmegtervezése, megszervezése 
d. Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

9. Tudomány és technika  
a. Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 
b. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

10. Gazdaság  
a. Családi gazdálkodás  
b. A pénz szerepe a mindennapokban  
c. Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

 
 
 

Német nyelv  

1. Személyes vonatkozások, család 
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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) 

 

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  
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 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 
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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 
o Analóg és digitális jelek  
o Az adat és az adatmennyiség  
o Bináris számábrázolás  
o Logikai műveletek  
o Bináris karakterábrázolás  
o Bináris kép- és szińkódolás  
o Kép és hang digitalizálás  
o Tömörit́ett adattárolás  
o Tömörit́ett adattárolás  
o A számit́ógép főbb részei és jellemzői  
o A perifériák tiṕusai és főbb jellemzőik 
o A számit́ógép 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 Tömörit́és  
o Adatvédelem, adatbiztonság  
o Kártevők, viŕusvédelem  
o A hálózatok alapvető szolgáltatásai  

4. Szövegszerkesztés  
o A szövegszerkesztő használata (dokumentum megnyitása, mentése, szövegbevitel, 

szövegjavit́ás) 
o Szövegjavit́ási funkciók (keresés, csere, kijelölés, másolás, mozgatás, törlés, nyelvi 

segédeszközök) 
o Szövegszerkesztési alapok (a dokumentum egységei, karakterformázás, 

bekezdésformázás, szakaszformázás, stiĺusok) 
o Táblázatok és objektumok a szövegben (táblázatkészit́és a szövegszerkesztővel, 

körlevélkészit́és, képek és alakzatok beillesztése, tartalomjegyzék) 
5. Táblázatkezelés  

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

o Diagramok és egyéb objektumok  
6. Adatbázis-kezelés  

o Az adatbázis alapfogalmai  



 12 

o Az adatbázis-kezelés alapműveletei  
o Adattiṕusok  
o Adatok módosit́ása, törlése  
o Adattáblák közötti kapcsolatok  
o Alapvető adatbázis-kezelési műveletek (lekérdezések, számit́ások 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 készit́és (hálózati dokumentumok szerkezete, weblap készítése weblap- 
szerkesztővel, formázási lehetőségek) 

8. Prezentáció és grafika 
o Adatok bevitele és módosit́ása  
o Prezentáció elkészit́ése és formázása  
o Grafika (megnyitás, mentés, beszúrás, elemi alakzatok megrajzolása, módosit́ása, 

képek feldolgozása, formázása) 
9. Könyvtárhasználat  

o Könyvtárak (a könyvtár fogalma, könyvtártiṕusok, 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 adattiṕusok, állományok) 
o Algoritmusleiŕó eszközök (feladatmegoldás egy algoritmus-leiŕó eszköz segit́ségével)  
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)  

 

 
Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 
KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI (PROJEKT) VIZSGAFELADATOK  

VIDEOFILM KÉSZÍTÉSE  
Készítsen 70–90 másodperces videoportrét, amelyben oly módon gondolja újra a „Hogyan mondják 
magyarul Palvin Barbarával” című videót, hogy filmje főszereplőjét a számára különösen fontos 
(mintegy 6-8) kifejezéssel mutatja be, képi megoldásaiban pedig követi az eredeti imázs-klip 
meghatározó elemeit (mozgásformák, enteriőr, feliratok), de azokat összekapcsolja a 
megjelenítendő kifejezésekkel!  
Az elkészült videofilmhez készítsen (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) munkanaplót, 
amelyben ismerteti munkája alapkoncepcióját, a szereplőválasztás, az előkészítés és a kivitelezés 
folyamatát, valamint a megvalósítás során felmerült problémákat! A munkanapló tartalmazza az 
elkészített anyaggal kapcsolatos önértékelését is!  
 
A/2  
FOTÓSOROZAT KÉSZÍTÉSE  
Készítsen saját készítésű camera obscurával (objektív nélkül működtetett, celluloid nyersfilmre vagy 
fényérzékeny fotópapírra rögzítő kamerával) 4–6 felvételből álló szerkesztett fényképsorozatot, 
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amellyel szemléletesen mutatja be a lyukkamerás felvételeket jellemző karakteres látványvilágot (pl. 
végtelen mélységélesség, a hosszú expozíció miatt kialakuló felületi játékok, idő- és 
mozgásábrázolás)! A beadásra kerülő anyagban mellékelje az eredeti képeket, továbbá werkfotókat 
a camera obscura elkészítéséről!  
A képsorozathoz készítsen (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) munkanaplót, 
amelyben ismerteti munkája alapkoncepcióját, az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, valamint a 
megvalósítás során felmerült problémákat! A munkanapló tartalmazza az elkészített anyaggal 
kapcsolatos önértékelését is!  
 
A/3  
MŰSORBLOKK KÉSZÍTÉSE AZ ISKOLARÁDIÓ SZÁMÁRA  
Készítsen az iskolarádió számára egy 5–8 perces szerkesztett műsorblokkot, amelyben a 
műsorvezető – az előzetesen felvett rövid, egy-egy mondatos véleményekből összeállított 45–60 
másodperces bejátszás után – három vendéggel beszélget a Quimby együttes Ajjajjaj című 
számáról. A beszélgetés tárgya – részben reflektálva a bejátszásban hallható véleményekre és a 
dal hivatalos videoklipjére1 – az legyen, hogy vajon miért működik a dal, kinek miről szól, és mit 
mozgat meg a hallgatóban!  
1 Ld.  

A műsorblokkhoz készítsen (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) munkanaplót, 
amelyben ismerteti munkája alapkoncepcióját, az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, a 

szereplőválasztás szempontjait, valamint a megvalósítás során felmerült problémákat! A 
munkanapló tartalmazza az elkészített anyaggal kapcsolatos önértékelését is! 

 

B/1  
ADAPTÁCIÓELEMZÉS  
Készítsen a vizsgaleírásban előírt terjedelemben elemző esszét, amelyben összehasonlítja 
Yann Martel Pi élete című regényének három – Pi és Richard Parker sajátos kapcsolatának 
alakulását az Ön számára legkifejezőbben bemutató – jelenetét a könyv alapján készített Ang 
Lee-film megfelelő jeleneteivel! Elsősorban a tényleges cselekvés/akció és a dialóg-
/monológhasználat összevetésére alapozza elemzését!  
B/2  
TRUMAN SHOW: MÉDIAOPTIMIZMUS/PESSZIMIZMUS  
Készítsen a vizsgaleírásban előírt terjedelemben elemző esszét, amelyben a médiaoptimizmus 
és a médiapesszimizmus szemlélete szerint egyaránt elemzi Peter Weir Truman Show című 
filmjét! Esszéjében kiemelten figyeljen a mű elejére, a megadott linkeken a 0.16 és az 5.24 
között2 láthatókra, valamint a film befejezése előtti csúcsjelenetekre, a 25.30 és az 37.24 
közötti 3 blokkokra!  
2 http:// 
B/3  
MORÁLIS PÁNIK 2015–2016.  

Nevezzen meg egy olyan eseménysorozatot, amely megrázta a 2015–2016 évek 
Magyarországát, és leírható klasszikus morális pánikjelenségként! Készítsen a vizsgaleírásban 
előírt terjedelemben elemző esszét, amelyben a morális pánik elmélete, továbbá legalább hat 

jellemző, a megnevezett eseménysorozattal kapcsolatos médiaszöveg alapján kifejti és 
bizonyítja, hogy a szóban forgó eseménysorozat valóban megfelel a morális pánikok 

kritériumainak! 
 

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. 
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„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) 
- 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 

 
 
 
 

Belügyi rendészeti ismeretek 
 
1/a) Jogi normák   
 b) Rendőri szolgálati viszony 
2/a) Jogellenes cselekmények 
   b) A hivatásos állományú rendőrök korlátozott alapjogai 
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 
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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 
     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 
 

Környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek 
 

1. Környezetvédelmi alapismeretek – témakörök 
 

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. 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 
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 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  

 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 

 
Katonai alapismeretek 

 
Témakörök 

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 
1.10.    Az EU biztonság- és védelempolitikájának céljai 
1.11.    Az ENSZ létrejötte, fontosabb szervezetei 
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1.12.    Az 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. 
 

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 
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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 
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 
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 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. 
 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 

 

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. 

 


