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Az érettségi vizsgára felkészítés feltételei a Waldorfban 

2019-2020-as tanévben 

 

- Kötelező vizsgatárgyakból közép- és emelt szintű (min. 276 óra) 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Történelem 

 Matematika 

 1. idegen nyelv (Angol nyelv) 

 

- További vizsgatárgyakból emelt szintű felkészítés (min. 276 óra) 

               

 Történelem 

 Matematika  

 Földrajz 

 Angol nyelv 

 

- További vizsgatárgyakból középszintű felkészítés (min. 138óra) 

 Német nyelv 

 Informatika 

 Vizuális kultúra 

 Művészettörténet 

 

 

        Az érettségi vizsgatárgyak vizsgakövetelményeit beépítettük a helyi tantervbe. 
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1. A középszintű érettségi vizsga témakörei: 

2019-2020-as érettségi időszakra vonatkozólag 

 

1. Magyar nyelv 

2. Magyar irodalom 

3. Matematika 

4. Történelem 

5. Élő idegen nyelv - 1. idegen nyelv - Angol nyelv 

6.                                   2. idegen nyelv - Német nyelv 

7. Fizika 

8. Kémia 

9. Biológia 

10. Földrajz 

11. Ének-zene 

12. Informatika 

13. Vizuális Kultúra 

14. Művészettörténet 

 

 

A választható tantárgyak és témaköreik felülvizsgálata az adott tanítási évet megelőző augusztus 

15-ig módosítható a Pedagógiai Program helyi tanterv melléklete szerint. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. augusztus 15. 

 

 

 

……………………………………………………                                                 …………………………………………………. 

     konferenciavezető                                             P.H.                                      intézményképviselő  
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1. A középszintű érettségi vizsga témakörei - Magyar nyelv 

 I. témakör: Kommunikáció 

A kommunikáció tényezői, funkció 

Nonverbális kommunikáció 

Tömegkommunikáció 

II. témakör: A magyar nyelv története 

A nyelveredet és a nyelvrokonság bizonyítékai 

A nyelvtörténet forrásai 

A nyelvújítás 

III. témakör: Ember és nyelvhasználat 

A nyelv mint jelrendszer 

A beszéd és a nyelv 

A szleng 

Nyelvhasználati szokások az internet korában 

IV. témakör: A nyelvi szintek 

A hangtörvények 

A magyar helyesírási alapelvek 

A mondat szerkezete 

V. témakör: A szöveg 

A szöveg felépítése 

A kohézió 

Az intertextualitás 

VII. témakör: Stílus és jelentés 

A képszerűség stíluseszközei 

Hangalak és jelentés  
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2. A középszintű érettségi vizsga témakörei - Magyar irodalom 

I. témakör: Művek a magyar irodalomból I. – Kötelező szerzők 

Petőfi Sándor 

Arany János 

Ady Endre 

Babits Mihály 

Kosztolányi Dezső 

József Attila 

II. témakör: Művek a magyar irodalomból II. – Választható szerzők 

Kölcsey Ferenc 

Jókai Mór 

Móricz Zsigmond 

Karinthy Frigyes 

Radnóti Miklós 

Örkény István 

III. témakör: Művek a magyar irodalomból III. – Kortárs szerzők 

Varró Dániel 

IV. témakör: Művek a világirodalomból 

Biblia 

Francia szimbolizmus 

Orosz realizmus 

V. témakör: Színház és dráma 

Szophoklész 

Madách Imre 

VI. témakör: Az irodalom határterületei 

Irodalom filmen 

VII. témakör: Regionális és határon túli kultúra 

Határon túli irodalom  
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3. A középszintű érettségi vizsga témakörei - Matematika 

 

A középszintű szóbeli vizsga tételei az alábbi listában szereplő elméleti anyagra épülnek. 

 

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

1.1. Halmazok 

1.1.1. Halmazműveletek 

1.1.2.  Számosság, részhalmazok 

1.2. Matematikai logika 

1.3. Kombinatorika 

1.4. Gráfok 

2. Számelmélet, algebra 

2.1. Alapműveletek 

2.2. A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

2.2.1. Oszthatóság 

2.2.2. Számrendszerek 

2.3. Racionális és irracionális számok 

2.4. Valós számok 

2.5. Hatvány, gyök, logaritmus 

2.6. Betű kifejezések 

2.6.1. Nevezetes azonosságok 

2.7. Arányosság 

2.7.1. Százalékszámítás 

2.8. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 

2.8.1. Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek 

2.8.1.1. Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

2.8.1.2. Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

2.8.1.3. Magasabb fokú egyenletek 

2.8.1.4. Irracionális egyenletek 

2.8.2. Nem algebrai egyenletek 

2.8.2.1. Abszolútértékes egyenletek 

2.8.2.2. Exponenciális és logaritmikus egyenletek 

2.8.2.3. Trigonometrikus egyenletek 

2.8.3. Egyenlőtlenségek és egyenlőtlenségrendszerek 

2.9. Középértékék 

3. Függvények, az analízis elemei 

3.1. A függvény 

3.2. Egyváltozós valós függvények 

3.3. Sorozatok 

3.3.1. Számtani és mértani sorozatok 

3.3.2. Kamatos kamat 
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4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

4.1. Elemi geometria 

4.2. Geometriai transzformációk 

4.2.1. Egybevágósági transzformációk 

4.2.2. Hasonlósági transzformációk 

4.3. Síkbeli és térbeli alakzatok 

4.3.1. Síkbeli alakzatok 

4.3.2. Háromszögek 

4.3.3. Négyszögek 

4.3.4. Sokszögek 

4.3.5. Kör 

4.4. Térbeli alakzatok 

4.5. Vektorok 

4.6. Trigonometria 

4.7. Koordinátageometria 

4.7.1. Pontok, vektorok 

4.7.2. Egyenes 

4.7.3. Kör 

4.8. Kerület, terület 

4.9. Felszín, térfogat 

5. Valószínűség-számítás, statisztika 

5.1. Leíró statisztika 

5.1.1. Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai 

5.1.2. Statisztikai mutatók 

5.2. Valószínűségszámítás 
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4. A középszintű érettségi vizsga témakörei - Történelem 

 

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 

 Középkori mezőgazdaság 

 I. Károly 

 Földrajzi felfedezések 

 Trianon 

 

II. Népesség, település, életmód 

 Reformáció 

 Kádár-korszak 

 Dualizmus 

 

III. Egyén, közösség, társadalom 

 Iszlám vallás 

 Mátyás király 

 Holokauszt 

 

IV. Politikai berendezkedések a modern korban 

 Kiegyezés 

 Rákosi-kor 

 

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

 Az athéni demokrácia 

 Géza fejedelem és István király 

 II. József 

 A náci Németország 

 

VI. Nemzetközi konfliktusok és az együttműködés 

 Magyarország három részre szakadása 

 Első világháború 

 1956-os forradalom 

 Az EU 
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5. A középszintű érettségi vizsga témakörei – Angol nyelv 

Érettségi követelmények: 

Elvárt készségek:  

A vizsgázó képes a megadott helyzetekben és szerepekben, a feladatnak megfelelő írásbeli és 

szóbeli kommunikációs szándékokat megvalósítani a megadott témákról szóló beszélgetésekben 

részt venni, a kommunikációs stratégiákat a szintnek megfelelően, hatékonyan alkalmazni (pl. 

beszélgetést elkezdeni, fenntartani és befejezni.). Az egyszerű nyelvi eszközök széles skáláját 

rugalmasan használni, és ezzel mondanivalójának nagy részét egyszerűen kifejezni. Helyesen és 

hatékonyan használni a nyelvet, gondolatait, álláspontját következetesen kifejteni, ismerős 

témáról folyó társalgásban részt venni, a megadott témákat általánosabb nézőpontból is tárgyalni. 

Emelt szinten elvárt a nagyobb folyamatosság és a beszélgetés természetes ívének fenntartása. 

Emelt szintén további cél a kevésbé begyakorolt mindennapi helyzetekben felmerülő 

feladatokat megoldani folyamatosan és természetesen részt venni a különböző témájú 

társalgásokban, viszonylag folyékonyan elmondani egy történetet, beszámolni élményeiről és 

érzéseiről bonyolultabb, váratlan elemeket is tartalmazó feladatokat sikeresen megoldani.  

Középszinten elvárás egy-egy témakörrel kapcsolatban elmagyarázni álláspontját, világosan 

érvelni, érezhető akcentusa és esetleg lassú beszédtempója ellenére érthetően beszélni. Emelt 

szinten az enyhe akcentus, a természetes kiejtés, hanglejtés és normál beszédtempó az elvárás 

Témakörök: 

1. Személyes vonatkozások, család 

2. Ember és társadalom 

3. Környezetünk 

4. Az iskola és az iskolai élet 

5. A munka világa 

6. Életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

8. Utazás, turizmus. 

9. Tudomány és technológia 

10. A pénz és a mindennapok.  
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6. A középszintű érettségi vizsga témakörei – Német nyelv 

 

 

1.Személyes vonatkozások, család 

2.Ember és társadalom 

3.Környezetünk 

4.Az iskola 

5.A munka világa 

6. Életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

8.Utazás, turizmus 

9.Tudomány és technika 

10. Gazdaság 
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7. A középszintű érettségi vizsga témakörei – Fizika 

 

1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája 

2. Newton törvényei, dinamika alaptörvénye 

3. Munka, mechanikai energia 

4. Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek 

5. Megmaradási törvények, ütközések 

6. Hőtágulás  

7. Gázok speciális állapotváltozásai 

8. A termodinamika főtételei 

9. Halmazállapot változások, kalorimetria 

10. Elektrosztatika 

11. Elektromos áram 

12. Áram és mágneses tér kapcsolata  

13. Elektromágneses indukció 

14. Geometriai optika - optikai eszközök 

15. Atommodellek, az atom elektronszerkezete 

16. Az anyag kettős természete  

17. Az atommag összetétele, magreakciók 

18. Radioaktivitás 

19. A gravitációs kölcsönhatás 

20. A Naprendszer 
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8. A középszintű érettségi vizsga témakörei – Kémia 

 

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. Reakció kinetika  

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 

 

Szerves kémia  

1. A szerves vegyületek általános jellemzői  

2. Szénhidrogének  

3. Halogéntartalmú szerves vegyületek  

4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek  

5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek  

6. Szénhidrátok  

7. Fehérjék  

8. Nukleinsavak  

9. Műanyagok  

10. Energiagazdálkodás 
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9. A középszintű érettségi vizsga témakörei - Biológia 

 

Témakörök a biológia érettségihez 

Az élet jellemzői 

Az élőlényeket felépítő elemek, szerves és szervetlen vegyületek 

Anyagcserefolyamatok 

A sejtek felépítése, sejtalkotók 

Növényi és állati szövetek 

Növények morfológiája, életfolyamatai 

Állatok morfológiája, életfolyamatai 

Az emberi szervezet: 

- homeosztázis 

- kültakaró 

- mozgás 

- táplálkozás 

- légzés 

- kiválasztás 

- anyagszállítás 

- idegi és hormonális szabályozás 

- szaporodás, egyedfejlődés 

Egyed feletti szerveződési szintek 

Az ökoszisztéma 

Környezet és természetvédelem 

Öröklődés és változékonyság 

A bioszféra evolúciója 
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10. A középszintű érettségi vizsga témakörei - Földrajz 

Az érettségi vizsgán a vizsgázónak a földrajzi-környezeti ismereteiről, valamint az alábbi 
földrajzzal kapcsolatos kompetenciáknak - adott vizsgaszintnek megfelelő - elsajátításáról kell 
számot adnia: 

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

- különböző fajtájú térképeken közölt információk olvasása, értelmezése; 
- kontúrtérképes feladatok megoldása; 
- egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelmezése; 
- földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok, 

folyamatábrák, keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése; 
- szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan; 
- az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának logikai 

összekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása; 
- földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgozása, 

értelmezése és etikus felhasználása; 
- földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások, szóbeli és 

írásbeli témakifejtések során. 

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

Az emelt szintű vizsga természetesen magába foglalja a középszintű követelményeket is. 

Témakörök: 

1. Térképészet 

2. Távérzékelés 

3. Csillagászati ismeretek 

4. A Naprendszer 

5. A Föld mozgásai 
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6. Modern űrkutatás 

7. A Föld gömbhéjas szerkezete 

8. A kőzetlemezek mozgásai 

9. Orogenezis 

10. A kőzetburok 

11. A földfelszín kialakulása 

12. A levegőburok 

13. A szél és a csapadék 

14. A légszennyezés 

15. A vízburok 

16. Felszíni és felszín alatti vizek 

17. Karsztosodás 

18. A szoláris éghajlat 

19. A függőleges éghajlati övezetesség 

20. Demográfia 

21. Településföldrajz 

22. Nemzetgazdaságok 

23. Világgazdaság 

24. Integrációk 

25. Globalizáció 

26. Magyarország természetföldrajza 

27. Magyarország társadalomföldrajza 

28. Magyarország gazdaságföldrajza 

29. Európa természeti földrajza 

30. Európa gazdaság és társadalomföldrajza 

31. Európán kívüli kontinensek természet, társadalom és gazdaságföldrajza 

32. Globális környezeti problémák 
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11. A középszintű érettségi vizsga témakörei – Ének -zene 

 

1. A középkor zenéje: a gregorián zene jellemzői, Arezzói Guido jelentősége, az egyszólamúság 
és a többszólamúság kialakulása. 

 
2. A trubadúr zene és a lovagi költészet kialakulása a középkorban, kánonok. 

 
3. A reneszánsz vokálpolifónia, Lassus és Palestrina művészete, a motetta és a madrigál 

műfaja. A reneszánsz hangszeres zene. Históriás énekek. 
 

4. A barokk énekes és hangszeres műfajok, az ária, korálok, az opera kialakulása, Bach, Händel, 
Vivaldi, Monteverdi, Purcell, Rameau művészete. 

 
5. A barokk kor zenei műfajai: a szvit, concerto, concerto grosso, prelúdium és fúga, kantáta, 

oratórium, passió kialakulása. A XVII-XVIII. század magyar műzenéje. 
 

6. A bécsi klasszicizmus zenéjéjének jellemzői: Az osztrák zeneszerzők, Joseph Haydn, 
Wolfgang Amadeus Mozart és Ludwig van Beethoven munkássága. 

 
7. A szimfónia, szonáta, versenymű és a vonósnégyes kialakulása az osztrák mesterek 

nyomában. 
 

8. Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart és Ludwig van Beethoven művei, a klasszikus 
opera kialakulása. 

 
9. Ludwig van Beethoven szimfóniái, a szimfonikus zenekar hangszerei, a partitúra, az opus 

szám és a variációs forma kialakulása. 
 

10.  A francia romantika és a XX. század eleje: Berlioz, Saint-Saens művészete. Beethoven dalai. 
 

11.  Az osztrák és német romantika mesterei: Wagner, Schubert, Brahms, Mendelssohn, 
Schumann művészete, és a dalforma. 

 
12.  A német zeneszerző, Schumann életútja, műveinek bemutatása, zongora darabjainak 

jelentősége és dalköltészete. 
 

13.  Az romantikus olasz opera megjelenése, kibontakozása. Mesterei: Rossini, Bellini és Verdi 
nemzeti operái. 

 
14.  A választott középkori diákdal jellemzői és műzenei vonatkozása a zeneirodalomban. 
15.  A századforduló zenéje (XIX-XX: század), a zenei impresszionizmus, Debussy, Ravel 

zenekarra írt darabjai.  
 

16. A néger folklór/népzene és a jazz opera kialakulása a XX. században Amerikában. 
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17.  A XX. század zenéjének kiemelkedő irányzata a magyar folklorizmus jelentősége. Kodály 

Zoltán és Bartók Béla művészete. A népdalgyűjtésről (Vikár Béla és a fonográf). 
18.   A modern zene és a neoklasszicizmus képviselői: Honegger, Sztravinszkij, Prokofjev és 

Bartók Béla művészete.  
 

19. A német zeneszerző Carl Orff színpadi oratórikus műveinek kialakulása. 
 

20.  A mai kor zene zeneszerzői: Farkas Ferenc, Bárdos Lajos, Petrovics Emil, Szokolay Sándor, 
Daróczi-Bárdos Tamás, Durkó Zsolt munkássága. 
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12.  A középszintű érettségi vizsga témakörei – Informatika 

 

 

1. A kommunikáció 

2. Információ és társadalom 

3. Jelátalakítás és kódolás 

4. Számítástechnika matematikai alapjai 

5. A számítógép felépítése 

6. Az operációs rendszer és főbb feladatai 

7. A szövegszerkesztő használata 

8. Szövegszerkesztési alapok 

9. Szövegjavítási funkciók 

10. Táblázatok, grafikák a szövegben 

11. A táblázatkezelő használata 

12. A táblázatok felépítése 

13. Adatok a táblázatokban 

14. Táblázatformázás 

15. Táblázatok, szövegek, diagramok 

16. Problémamegoldás táblázatkezelővel 

17. Az adatbázis kezelés alapfogalmai 

18. Az adatbázis kezelő program interaktív használata 

19. Alapvető adatbáziskezelési műveletek 

20. Képernyő és nyomtatási formátumok 

21. Kommunikáció az interneten 

22. Weblap készítés 

23. Prezentáció 

24. Grafika 

25. Könyvtárak 

26. Dokumentumok 

27. Tájékoztató eszközök 
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13. A középszintű érettségi vizsga témakörei – Vizuális kultúra 

 

 

1. Alkotás 

 

- A vizuális nyelv elemeinek és eszközeinek adott célnak megfelelő használata 

- Az adott technika adekvát használata 

- Legalább háromféle minőségű (különböző vastagságú, tónusú, karakterű), a választott 

eszköznek megfelelő vonal következetes használata szabadkézi rajzban. 

- A vizuális nyelvi elemek adott technikának és adott célnak megfelelő tudatos használata. 

- Sík- és térforma Modell alapján készített leképező jellegű munkában sík- és térforma 

pontos visszaadása. 

- Modell vagy elképzelés alapján sík- és térforma adott célnak (pl. formaredukció, 

nézőpontváltás) megfelelő leképezése. 

- Tónus, szín Modell alapján készített leképező jellegű munkában (rajz, festés, vegyes 

technika)legalább négy különböző tónusfokozat következetes alkalmazása. 

- A megadott színek pontos kikeverése. 

- Modell alapján vagy emlékezetből készített leképező jellegű munkában (rajz, festés, vegyes 

technika) legalább hat különböző tónusfokozat következetes alkalmazása. 

- Tér - a célnak legmegfelelőbb térábrázolási módok kiválasztása. 

- A legmegfelelőbb térábrázolási módok egyéni, kombinált alkalmazása. 

- A vizuális nyelvi elemek viszonyai 

- Kompozíció (konstrukció) az adott célnak (közlés, kifejezés, alkotás) megfelelő kompozíció 

létrehozása. 

- A kompozíciós eszközök tudatos alkalmazása a vizuális közlés, kifejezés és alkotás során. 

- Kontraszt, harmónia- kontrasztokkal (szín, tónus, forma, méret, felület) történő kiemelés 

használata az értelmező ábrázolásban. 

- Színharmóniák, színkontrasztok (fény-árnyék, hideg-meleg, komplementer, magában való, 

szimultán, mennyiségi, minőségi) használata. 

- Kontrasztokkal (szín, tónus, forma, méret, felület) történő kiemelés tudatos használata 

kifejező alkotások létrehozása során. 

- Színharmóniák, színkontrasztok tudatos alkalmazása tervezőmunka során. 

- A vizuális nyelv eszközeinek használata különböző kontextusban a kifejező jellegű 

munkákban. 

- A vizuális nyelv hatáselemeinek jelentésmódosító átalakítása (pl. a képi környezet 

megváltoztatásával). 

- Rajzolás Adott technika adekvát használata. Az adott célnak legmegfelelőbb anyagok és 

technikák kiválasztása. 
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- Szabadkézi rajz készítése ceruzával, tollal. 

- Egyszerű műszaki jellegű rajz készítése szabadkézzel, vagy szerkesztve ceruzával és 

szerkesztőeszközökkel. 

- Szabadkézi rajz készítése egy további technikával (pl. szénnel, krétával, pasztellel). 

- Összetettebb műszaki jellegű rajz szerkesztése ceruzával, illetve a szükséges 

szerkesztőeszközökkel. 

- Festés-  Festés akvarellel, temperával. 

- Kollázs- Kollázskészítés. 

- Nyomtatás Legalább egy kézi sokszorosító eljárás (nyomtatás) alkalmazása (pl. 

papírmetszet, linómetszet). 

- Modell- vagy makettkészítés. 

- Egy további szabadon választott technika alkalmazása (pl. mintázás, fotó, videó, 

számítógép, vegyes technikák, kézműves technikák). Feliratkészítés sablonnal. 

- Legalább két szabadon választott technika alkalmazása. Feliratkészítés egy további 

technikával (pl. betűvágással, számítógéppel) 

 

     1.1. Tevékenységszintek 

- Ábrázoló jellegű rajz készítése során természeti és mesterséges formák karakterét 

meghatározó főbb, a felismerhetőséget biztosító arányok helyes megfigyelése és 

visszaadása. 

- Ábrázoló jellegű rajz készítése során a látvány formáját meghatározó főbb, 

felismerhetőséget biztosító jegyek megfigyelése és helyes visszaadása (befoglalóforma, 

körvonal). 

- Beállítás alapján a térmélység megjelenítése. 

- Egyszerű tárgyak formakapcsolatait bemutató rajz készítése (pl. szabásrajz, szerkezeti 

vázlat). 

- Látvány vagy ábra alapján a térábrázolási konvekciók (vetületi ábrázolás, axonometrikus 

ábrázolás, kétiránypontos perspektivikus ábrázolás) következetes alkalmazása szabadkézi 

rajzban. 

- Beállítás alapján szín és fényviszonyok helyes visszaadása. 

- Kompozíció létrehozása megadott szempontok alapján. 

- Érzelmek, lelkiállapotok vizuális fejlesztése. 

- Folyamat, történet bemutatása értelmezhető képsorozatokban. 

- Kép- és szövegszerkesztés hagyományos technikával. 

- Adott tartalomnak megfelelő betűtípus és kompozíció kiválasztása. 

- Vizuális jelek, szimbólumok következetes használata. 

- Nem vizuális természetű információk értelmező képi megjelenítése. 

- Színkódok következetes alkalmazása a magyarázó- közlő ábrázolásokban. 
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- Egyszerű csomagolás tervezése adott funkcióra. 

- Egyszerű terek átalakítása, berendezésének megtervezése. 

 

2. Befogadás 

 

 

- A megjelenítés sajátosságai 

- Vizuális nyelv 

- Térábrázolási módok 

- Vizuális minőségek 

- Látványtérelemzés 

- Kontraszt, harmónia 

- Kontextus 

- Technikák 

- Vizuális kommunikáció 

- Vizuális információ 

- Tömegkommunikáció 

- Fotó, mozgókép 

- Tárgy- és környezetkultúra 

- Forma és funkció 

- Tervező folyamat 

- Népművészet 

- Kifejezés és képzőművészet 

- Művészeti ágak 

- Műfajok 

- Művészettörténeti korszakok, irányzatok 

- Stílusjegyek 

- Alkotások és alkotók 

- Műelemző módszerek 

- Mű és környezete 
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14.  A középszintű érettségi vizsga témakörei – Művészettörténet 

 

1. Vizuális eszközök fajtáinak felismerése és helyes használata a képelemzések során. 

2. Művészeti technikák 

3. A tömegkommunikáció és a média eszközei 

4. Tárgy és környezetének kapcsolata 

5. Művészeti ágak és műfajok 

 

Művészeti korszakok, stíluskorszakok és művészetföldrajzi területek (témakörök) 

 

1. Mezopotámia művészete 

2. Egyiptom művészete 

3. Görög művészet 

4. Római művészet 

5. Ókeresztény művészet 

6. Bizánc és az iszlám világ művészete 

7. Népvándorláskor 

8. Román kor művészete 

9. Gótika művészete 

10. Reneszánsz művészet 

11. Barokk művészet 

12. Klasszicizmus és romantika művészete 

13.  Realizmus 

14. Impresszionizmus és posztimpresszionizmus 

15. Századforduló művészete: szimbolizmus, szecesszió 

16. Avantgárd irányzatok a XX. század elején 

17. A XX. századi építészet irányzatai 

18. Művészet a két világháború között 

19. Művészet a második világháború után 

20. Transzavantgarde és posztmodern művészeti irányzatok törekvés 
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EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI  

FELKÉSZÍTÉS  

ÉS TÉMAKÖRÖK A WALDORFBAN 
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Az emelt szintű érettségi vizsga – Matematika 

Emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények 

Célok és feladatok 

A 13. évben mód nyílik az emelt szintű érettségi vizsgára való készülésre is. 

Az emelt szint tartalmazza a középszint követelményeit, de az azonos módon megfogalmazott 

követelmények körében az emelt szinten nehezebb, több ötletet igénylő feladatok szerepelnek. 

Ezen túlmenően az emelt szint követelményei között speciális anyagrészek is találhatók, mivel 

emelt szinten elsősorban a felsőoktatásban matematikát használó, illetve tanuló diákok 

felkészítése történik. 

Az emelt szintű felkészítésre jelentkező diákok a középszintű órák látogatása mellett heti 2 emelt 

szintre felkészítő órán vesznek részt.  

Az emelt szintű érettségire való felkészítés során a középiskolai tananyag rendszerező ismétlésével 

párhuzamosan a diákok megismerhetik az érettségin előforduló feladattípusokat, és 

gyakorolhatják ezek megoldását. Az írásbeli mellett nagy szerepet kap a szóbeli vizsgára való 

felkészítés, továbbá (a gimnáziumi szinten elvárható) tudományos stílus és kifejezőkészség 

elsajátítása is.  

Az emelt szintű érettségire történő felkészítés az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési 

feladatok és követelmények a Nat és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. 

(V. 24.) OM rendelet alapján történik. 

Az emelt szintű matematika foglalkozások az emelt szintű érettségire és a főiskolai-egyetemi 

tanulmányokra való felkészítést célozzák meg, továbbá törekednünk kell arra, hogy az egyes 

szakmák számára alkalmazható matematikai ismeretekkel is rendelkezzenek a tanulók.  

A problémamegoldó készségen túl fontos az önálló rendszerezés, lényegkiemelés, történeti 

áttekintés készségének kialakítása, az alkalmazási lehetőségek megtalálása, a kapcsolatok 

keresése különböző témakörök között.  

Ebben az időszakban áttekintését adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, 

problémamegoldó módszereinek, miközben sok, gyakorlati területen széles körben használható 

tudást is közvetítünk, amelyek kissé összetettebb problémák megoldását is lehetővé teszik.  

Az érettségi előtt már elvárható a tanulóktól többféle készség és ismeret együttes alkalmazása. 

Minden témában hangsúlyosan kell kitérnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más 

tantárgyakban való felhasználhatóságára. A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan alkalmas 

a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.  

Az analízis témakörben a szemléletesség segíti a problémák átlátását, az egzaktság pedig a 

felsőfokú képzésre való készülést. 
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Az emelt szintű matematika tanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint 

sajátos megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása érzelmi és 

motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló, 

rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás 

fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését.  

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mindinkább ki tudják 

választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket, 

gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, 

axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, 

geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan 

fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi 

körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt 

lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, 

elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés, 

alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk) automatizált 

végzése sem.  

A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- és 

társadalomtudományokban. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek 

bizonyításának igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi 

kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. A 

tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső struktúráját 

(fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a tanulók absztrakciós 

és szintetizáló képességét.  

Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való 

alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok 

megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, 

megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és 

megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is 

fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás 

bizonyos szintjére. 

 

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ VIZSGA TÉMAKÖREI  

1. Halmazok, halmazműveletek. Nevezetes ponthalmazok a síkban és a térben.  

2. Racionális és irracionális számok. Műveletek a racionális és irracionális számok halmazán. 

Közönséges törtek és tizedes törtek. Halmazok számossága.  

3. Oszthatóság, oszthatósági szabályok és tételek. Prímszámok. Számrendszerek.  

4. A matematikai logika elemei. Logikai műveletek. Állítás és megfordítása, szükséges és 

elégséges feltételek, bemutatásuk tételek megfogalmazásában és bizonyításában. 
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5. Hatványozás, a hatványfogalom kiterjesztése, a hatványozás azonosságai. Az n-edik gyök 

fogalma. A négyzetgyök azonosságai. Hatványfüggvények és a négyzetgyökfüggvény.  

6. A logaritmus fogalma és azonosságai. Az exponenciális és a logaritmusfüggvény. Az 

inverzfüggvény.  

7. Másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. Másodfokúra visszavezethető egyenletek. 

Egyenletek ekvivalenciája, gyökvesztés, hamis gyök, ellenőrzés.  

8. A leíró statisztika jellemzői, diagramok. Nevezetes középértékek.  

9. Függvénytani alapismeretek, függvények tulajdonságai, határérték, folytonosság. 

Számsorozatok. A számtani sorozat, az első n tag összege.  

10. Mértani sorozat, az első n tag összege, végtelen mértani sor. Kamatszámítás, gyűjtőjáradék, 

törlesztőrészlet. Exponenciális folyamatok a társadalomban és a természetben.  

11. A differenciálhányados fogalma, deriválási szabályok. A differenciálszámítás alkalmazásai 

(érintő, függvényvizsgálat, szélsőértékfeladatok).  

12. Derékszögű háromszögekre vonatkozó tételek. A hegyesszögek szögfüggvényei. 

Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között. A szögfüggvények általánosítása.  

13. Háromszögek nevezetes vonalai, pontjai és körei.  

14. Összefüggések az általános háromszögek oldalai között, szögei között, oldalai és szögei 

között.  

15. Egybevágósági transzformációk, alakzatok egybevágósága. Szimmetria. Hasonlósági 

transzformációk. Hasonló síkidomok kerülete, területe, hasonló testek felszíne, térfogata. 

A hasonlóság alkalmazása síkgeometriai tételek bizonyításában.  

16. Konvex sokszögek tulajdonságai. Szabályos sokszögek. Gráfok.  

17. A kör és részei. Kerületi szög, középponti szög, látószög. Húrnégyszögek, érintőnégyszögek.  

18. Vektorok, vektorműveletek. Vektorfelbontási tétel. Vektorok koordinátái. Skaláris szorzat.  

19. Szakaszok és egyenesek a koordinátasíkon. Párhuzamos és merőleges egyenesek. Elsőfokú 

egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek grafikus megoldása.  

20. A kör és a parabola elemi úton és a koordinátasíkon. Kör és egyenes, parabola és egyenes 

kölcsönös helyzete. Másodfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása.  

21. Térelemek távolsága és szöge. Térbeli alakzatok. Felszín- és térfogatszámítás.  

22. Területszámítás elemi úton és az integrálszámítás felhasználásával.  

23. Kombinációk. Binomiális tétel, a Pascal-háromszög. A valószínűség kiszámításának 

kombinatorikus modellje. A hipergeometrikus eloszlás. 

24. Permutációk, variációk. A binomiális eloszlás. A valószínűség kiszámításának geometriai 

modellje. 25. Bizonyítási módszerek és bemutatásuk tételek bizonyításában.  

  



 

27  

Az emelt szintű érettségi vizsga – Magyar nyelv és irodalom 

 

Az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények –  

Magyar nyelv és irodalom 

 

Fejlesztési feladatok: 

Szövegértés fejlesztése 

Kritikai gondolkodás fejlesztése 

Nyelvi és irodalmi műveltség bővítése 

Reflektálás gyakoroltatása 

Műelemzés gyakorlása 

Érvelés gyakorlása 

 

Követelmények: 

1. Szövegértés 

Információk feldolgozása 

Információk kritikus használata 

Nyomtatott és elektronikus információforrások ismerete és használata 

Személyes állásfoglalás kialakítása 

Szövegek értelmezése, különféle szövegértelmezési eljárások alkalmazása 

Szövegen belüli és szövegek közötti jelentésbeli utalások megfogalmazása 

Szerzői vélemények álláspontok felismerése, érékelése 

 

2. Írásbeli szövegalkotás 

Személyes vélemény megfogalmazása különféle témákban, műfajokban 

Tájékoztató, érvelő és esszé-típusú szövegek létrehozása 

Írásbeli és szóbeli műfajok felépítési, nyelvhasználati normáinak önálló alkalmazása  

A megnyilatkozás céljának és tárgyának megfelelő kifejtettségű és stílusú közlés, a köznyelv norma 

alkalmazása 
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Biztos helyesírás 

Rendezett, olvasható íráskép 

Érvek megfogalmazása, a téma több nézőpontú értékelése 

Műalkotások értelmezési szempontjainak ismerete 

Gyakorlati írásművek szerkezeti, tartalmi, nyelvi normáinak alkalmazása 

Az információk célirányos, etikus és kritikus használata 

 

3. Szóbeli szövegalkotás, beszéd 

A kontextusnak megfelelő nyelvi norma használata 

A nyilvános beszéd főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumainak alkalmazása 

A nyelv zenei eszközeinek pontos alkalmazása 

 

4. Fogalomhasználat 

Szövegértelmezés, olvasmányélmény, személyes állásfoglalás fogalmilag helytálló bemutatása 

Erkölcsi, esztétikai, poétikai, retorikai, stilisztikai fogalmaz önálló alkalmazása a beszédhelyzetnek 

és a témának megfelelően 

Fogalmak értelmezése, meghatározása, összehasonlítása történeti kontextusokban 

Fogalmak változó érvényességéből következtetések megfogalmazása 

 

Az emelt szintű érettségi vizsga témakörei – Magyar nyelvtanból  

I. Kommunikáció 

1. A kommunikáció célját és funkcióját kifejező nyelvi eszközök 

2. A vizuális és a nyelvi kommunikáció 

3. A kommunikáció formái 

II. A magyar nyelv története 

4. A Halotti beszéd 

5. A nyelvújítás 

6.A szavak jelentésváltozatának típusai 
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III. Ember és nyelvhasználat 

7. A magyar nyelv társadalmi tagolódása 

8. A magyar nyelv területi tagolódása 

 

IV. A nyelvi szintek 

9. A szófaji rendszerbe sorolás kritériumai 

10. A mondat típusai 

11. A morfémák 

V. A szöveg 

12. A szövegtípusok nyelvi jellemzői 

13. Az elbeszélő, leíró, érvelő közlésmód 

14. Nyelvtani tényezők a szöveg jelentésének megteremtésében 

VI. A retorika alapjai 

15. Reklámok 

16. Érvelés 

VII. Stílus és jelentés 

17. A szövegstílus hangzásbeli sajátosságai 

18. A tudományos és szakmai stílus 

19. Az alakzatok 

20. A mondatszerkezet stiláris változatai 

 

Az emelt szintű érettségi vizsga témakörei – Magyar irodalom  

 Művek a magyar irodalomból I. – Kötelező szerzők 

1. Petőfi Sándor  

2. Arany János  

3. Ady Endre  

4. Babits Mihály  

5. Kosztolányi Dezső  
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6. József Attila  

Művek a magyar irodalomból II. – Választható szerzők 

7. Balassi Bálint 

8. Csokonai Vitéz Mihály 

9. Mikszáth Kálmán 

10. Krúdy Gyula 

11. Németh László 

12. Szabó Lőrinc 

Művek a magyar irodalomból III. – Kortárs szerzők 

13. Borbély Szilárd 

Művek a világirodalomból 

14. Biblia 

15. Mihail Bulgakov 

16. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud 

Színház és dráma 

17. Madách Imre 

18. Henrik Ibsen 

Az irodalom határterületei 

19. Ray Brandbury és Francois Truffaut adaptációja 

Interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

20. Kós Károly 
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Az emelt szintű érettségi vizsga témakörei – Történelemből  

 

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 

1. Mezőgazdaság és ipari termelés, kereskedelem a közép- és kor újkorban 

2. Magyarország gazdasága a 14-15. században. 

3. Ipari forradalmak 

4. A világgazdaság a 20. században 

5. Magyarország gazdasága a 20. században 

 

II. Népesség, település, életmód 

6. Erdély a 16-18. században 

7. Demográfiai és etnikai változások Magyarországon a 19-20. században 

8. Budapest 

9. Demográfiai változások 1945-től Magyarországon 

 

III. Egyén, közösség, társadalom 

10. Államalapítás és az új rend megszilárdulása 

11. Rendi fejlődés Magyarországon 

12. A közép és kora újkor kultúrája 

13. Rendi törekvések Magyarországon 

14. Az emberi jogok és a jogegyenlőség elve, az állampolgári jogok és kötelességek 

15. Társadalmi kérdések a mai Magyarországon 

 

IV. Politikai berendezkedések a modern korban 

16. A modern demokráciák gyökerei 

17. A polgári átalakulás  

18. Az ENSZ és az EU 

19. A közjogi rendszer átalakítási Magyarországon 
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V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

20. Ókori államberendezkedések 

21. A világvallások 

22. A középkori egyház 

23. A reformáció és a katolikus megújulás 

24. A két világháború közötti diktatúrák és ideológiájuk 

 

VI. Nemzetközi konfliktusok és az együttműködés 

25. Magyar-török küzdelmek 

26. Nagyhatalmi konfliktusok a 17-19. században 

27. Az első világháború 

28. A második világháború 

29. A kétpólusú világrend 

30. A „harmadik világ” 
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Informatika  emelt  szintű  oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények 

Fejlesztési feladatok 

Fejlesztendő általános kompetencia területek: 

- alkalmazói készség; 
- problémamegoldó készség; 
- algoritmikus gondolkodás; 

- önálló munkavégzés; 
- alkotó munka; 
- az informatika és a társadalom kölcsönhatásának ismerete; 
- kommunikációs készség. 

Fejlesztendő tartalomorientált kompetenciák: 

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

2. Informatikai alapok - hardver 
A tanuló 

- ismerje a jelátalakítás és kódolás lehetőségeit, módszereit és jelentőségét 
az informatikában; 
- ismerje a számítógép felépítését és perifériáit; 
- ismerje a hálózatok felépítését, alapvető eszközeit és működési elveit; 
- legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és 
ergonómiai kérdéseivel! 

3. Informatikai alapok - szoftver 
A tanuló 
- ismerje legalább egy operációs rendszer felhasználói felületét és felépítését; 
- legyen képes kiválasztani az adott feladat elvégzéséhez megfelelő eszközt; 
- tudja kezelni a fájlrendszer elemeit; 
- ismerje a hálózatok alapvető szolgáltatásait! 

4. Szövegszerkesztés 
A tanuló 
- tudja kezelni a választott szövegszerkesztő programot; 
- tudja használni a szövegszerkesztő program eszközeit; 
- tudjon feladatleírás alapján szöveges dokumentumokat készíteni; 
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- tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi eszközeit; 
- tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat, illetve egyéb 
objektumokat beilleszteni, és tulajdonságaikat módosítani; 
- tudjon körlevelet létrehozni; 
- legyen képes nagyméretű dokumentumok kezelését megkönnyítő eljárások 

alkalmazására! 
5. Táblázatkezelés 

A tanuló 
- tudja kezelni a választott táblázatkezelő programot; 
- tudja használni a táblázatkezelő program eszközeit; 
- tudjon a táblázatba szöveget, képet, illetve egyéb objektumot beilleszteni, és 
azok tulajdonságait módosítani; 
- legyen képes adatokat táblázatokba rendezni, azokon számításokat végezni és 
áttekinthető módon formázni; 
- tudja célszerűen használni a különböző adatformátumokat; 
- tudja értelemszerűen használni a különböző típusú hivatkozásokat; 
- tudjon adatokat rendezni, közülük meghatározottakat kigyűjteni; 
- tudjon megfelelő típusú diagramot készíteni, tulajdonságait módosítani! 

6. Adatbázis-kezelés 
A tanuló 
- tudja kezelni a választott adatbázis-kezelő programot; 
- az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát karbantartani; 
- legyen képes különféle adatforrásokat importálni az adatbázis-kezelő programba; 
- ismerje az adattípusokat, az adatokon értelmezett műveleteket és függvényeket; 
- tudjon egyszerű adatbeviteli űrlapot készíteni; 
- tudjon adattáblák között kapcsolatokat felismerni és felépíteni; 
- tudjon adatbázisokból lekérdezéssel információt nyerni; 
- legyen képes könnyen áttekinthető képernyő-, illetve nyomtatási képet készíteni! 

7. Információs hálózati szolgáltatások 
A tanuló 
- értse az alapvető internetes protokollok működési elvét; 

- legyen képes felismerni a gyakoribb internetes hibajelenségek okát; 
- tudjon a világhálón információt megkeresni; 
- ismerjen online adatbázisokat, tudjon azokból célszerűen információt kinyerni; 
- ismerje a különböző típusú elektronikus kommunikációk lehetőségeit, korlátait; 
- ismerje és célszerűen alkalmazza az elektronikus levelezést; 
- tudjon dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni, és 
hozzáférhetőségüket szabályozni; 
- tudjon hiperhivatkozásokat tartalmazó dokumentumokat készíteni! 

8. Prezentáció és grafika 
A tanuló 
- tudja kezelni a választott rajzoló, képszerkesztő, valamint prezentációs programot; 
- tudja használni a rajzoló, képszerkesztő, valamint prezentációs program eszközeit; 
- tudjon bittérképes és vektorgrafikus ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni; 
- tudjon képekkel műveleteket végezni; 
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- grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe elhelyezni; 
- képek, szövegek és egyéb objektumok felhasználásával tudjon interaktív 
bemutatókat létrehozni! 

9. Könyvtárhasználat 
A tanuló 
- ismerje a könyvtártípusok általános szolgáltatásait, gyűjtőkörét és tereit; 
- legyen képes a könyvtár eszközeit, forrásait önálló tanulása érdekében használni; 
- ismerje az elektronikus könyvtárak és az elektronikus könyvformátumok lehetőségeit; 
- tudjon az információforrásokkal tervezett munkát végezni; 
- legyen képes könyvtári katalógusban konkrét dokumentumról és egy témáról tájékozódni; 
- tudja komplex és alkotó módon használni a forrásokat; 
- ismerje a forrásfelhasználás etikai követelményeit, és tudja alkalmazni szabályait! 

10. Algoritmizálás, adatmodellezés 
A tanuló 
- tudjon pontos feladatmeghatározás alapján adatmodellt felállítani; 
- ismerjen algoritmust leíró eszközöket; 
- ismerje az elemi programozási tételeket; 
- tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni; 
- legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására! 

11. A programozás eszközei 
A tanuló 
- legyen képes programozási feladatot a választott programozási nyelven megoldani; 
- ismerje a programozási nyelv fejlesztői környezetét. 

 
 

Fejlesztési követelmények 
(A középszintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatokon és követelményeken felül) 

1.1. A kommunikáció  

1.1.1. A kommunikáció általános 
modellje 

Legyen tájékozott különböző kódrendszerekben. Ismerje a 
zaj hatásainak csökkentésére használt módszereket. 

1.1.2. Információs és 
kommunikációs technológiák és 
rendszerek 

 

1.2. Információ és társadalom  

1.2.1. Az informatika 
fejlődéstörténete 

 

1.2.2. A modern információs 
társadalom jellemzői 

 

1.2.3. Informatika és etika  

1.2.4. Jogi ismeretek  
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1. Informatikai alapismeretek - hardver 
 

2.1. Jelátalakítás és kódolás  

2.1.1. Analóg és digitális jelek  
 

2.1.2. Az adat és az 
adatmennyiség 

 

2.1.3. Bináris számábrázolás 
Ismerje a tizenhatos számrendszert, felhasználási területeit. 
Tudjon kettes, tízes, tizenhatos számrendszerek között 
átváltani. 

2.1.4. Logikai műveletek Ismerje a Boole-algebra 
alapjait, a logikai műveletek azonosságait. 

2.1.5. Bináris karakterábrázolás 
 

2.1.6. Bináris kép- és színkódolás 
 

2.1.7. Kép és hang digitalizálás 
 

2.1.8. Tömörített adattárolás  

2.2. A számítógép felépítése  

2.2.1. A Neumann-elvű 
számítógépek 

Legyen képes a Neumann-elvek 
értelmezésére. 

2.2.2. A számítógép főbb részei és 
jellemzői 

Ismerje a központi feldolgozó egység részeit, jellemzőit. 

2.2.3. A perifériák típusai és főbb 
jellemzőik 

 

2.2.4. A számítógép részeinek 
összekapcsolása és üzembe 
helyezése 

Ismerje a perifériák beüzemelését, és az esetleges 
problémák 
megoldásának lehetőségét. 

2.2.5. Hálózatok  

2.3. Munkavédelem és 
ergonómia 
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2. Informatikai alapismeretek - szoftver 
 

3.1. Az operációs rendszer és 
fŊbb feladatai 

 

3.1.1. Az operációs rendszerek 
részei és funkciói, az operációs 
rendszer felhasználói felülete 

 

3.1.2. Háttértárak kezelése Ismerje a háttértárak használatba vételének lépéseit: 
partícionálás, formázás, fájlrendszerek. 

 
3.1.3. Tömörítés 

Ismerje a tömörítéshez kapcsolódó beállítási 
lehetőségeket. 

3.1.4. Adatvédelem, 
adatbiztonság 

 

3.1.5. Kártevők, vírusvédelem 
 

 

3.1.6. A hálózatok alapvető 
szolgáltatásai 
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3. Szövegszerkesztés 
 

4.1. A szövegszerkesztŊ 

használata 

 

4.1.1. Dokumentum megnyitása, 
mentése 

 

4.1.2. Szövegbevitel, 
szövegjavítás 

 

4.2. Szövegjavítási funkciók  

4.2.1. Keresés és csere  

4.2.2. Kijelölés, másolás, 
mozgatás, törlés 

 

4.2.3. Nyelvi segédeszközök  

4.3. Szövegszerkesztési alapok  

4.3.1. A dokumentum egységei  

4.3.2. Karakterformázás  

4.3.3. Bekezdésformázás  

4.3.4. Szakaszformázás  

4.3.5. Stílusok Legyen képes új stílust létrehozni, stílusok 
tulajdonságait beállítani. 
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4.4. Táblázatok és objektumok 
a szövegben 

 

 
4.4.1. Táblázatkészítés a 
szövegszerkesztővel 

 

4.4.2. Körlevélkészítés 
Tudjon kördokumentumot 
készíteni. 

 
4.4.3. Képek és alakzatok 
beillesztése 

 

 
4.4.4. Tartalomjegyzék 

 

 

4. Táblázatkezelés 
 

5.1. A táblázatkezelŊ használata  

5.1.1. Táblázat megnyitása, mentése 
 

 
 
5.1.2. Adatok bevitele, javítása 

 

5.2. A táblázat szerkezete  

5.2.1. Cella, oszlop, sor, 
tartomány, munkalap 
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5.3. Adatok a táblázatokban  

5.3.1. Cella tartalma 
 

 

5.3.2. Számformátumok 

 

5.3.3. Adatok rendezése, 
kigyűjtése 

 

 
5.3.4. A cellahivatkozások 
használata 

 

 
5.3.5. Képletek szerkesztése, 
függvények alkalmazása 

 
Ismerje az adatbázis- kezelő függvények használatát. 

5.4. Táblázatformázás  

 
 
5.4.1. Karakter- és cellaformázások 

 
Legyen képes képlettel meghatározott feltétel alapján cellákra 
formázást beállítani. 

 

5.4.2. Sor-, oszlop, 
tartománybeálltások 

 

 
5.4.3. Oldalbeállítások 

 

  

5.5. Diagramok és egyéb 
objektumok 

 

 

5.5.1. Diagramok 

 

 
5.5.2. Objektumok 
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5. Adatbázis-kezelés 
 

6.1. Az adatbázis-kezelés 
alapfogalmai 

 

 
6.1.1. Az adatbázis alapfogalmai 

 

6.2. Az adatbázis szerkezete és 
kialakítása 

 

 
6.2.1. Az adatbázis-kezelés 
alapműveletei 

 

 
6.2.2. Adattípusok 

 

 
6.2.3. Adatok módosítása, törlése 

 

  

6.2.4. Adattáblák közötti 
kapcsolatok 

 

6.3. AlapvetŊ adatbázis-kezelési 

műveletek 

 

 
6.3.1. Lekérdezések 

 
Ismerje és tudja felhasználni az SQL alapvető utasításait. 
Legyen képes egy összetett probléma megoldásához 
allekérdezést készíteni. 

 
6.3.2. Számítások végzése 

 
Tudjon leírás alapján tetszőleges függvényt alkalmazni. 

6.4. KépernyŊ és nyomtatási 
formátumok 

 

6.4.1. Űrlapok és jelentések 
használata 
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6. Információs hálózati szolgáltatások 
 

7.1. Kommunikáció az 
interneten 

 

7.1.1. Hálózati alapismeretek 
Ismerje a csomagkapcsolt 
hálózatok működésének 

 alapelveit. 
Ismerje a web és az e-mail szolgáltatásokhoz tartozó gyakoribb 
hibajelenségeket és azok okát. 

 

7.1.2. Elektronikus levelezési 
rendszer használata 

Legyen képes a helyben telepített és a webes levelezőprogram 
segítségével kezelni elektronikus levelezését. Legyen képes a 
levelezőfiók beállítását elvégezni a helyben telepített program 
esetén. 

 
7.1.3. Állományok átvitele 

Ismerjen és tudjon alkalmazni több állomány átviteli 
lehetőséget. 

 
7.1.4. Web-szolgáltatás 

Ismerje az elektronikus kereskedelem működési elvét, előnyeit, 
hátrányait. 

 
7.1.5. Keresőrendszerek 

 

 
7.1.6. Az internet veszélyforrásai 

 

7.2. Weblap készítés  

 
7.2.1. Hálózati dokumentumok 
szerkezete 

Tudjon egyszerű weblapot készíteni a HTML és CSS segítségével. 

Ismerje a HTML és a CSS alapelemeit. 

7.2.2. Weblap készítése weblap- 
szerkesztővel 

 

7.2.3. Formázási lehetőségek 
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7. Prezentáció és grafika 
 

8.1. Prezentáció  

 
8.1.1. Adatok bevitele és 
módosítása 

 

 
8.1.2. Prezentáció elkészítése és 
formázása 

 
 
Legyen képes a diamintát módosítani. 

8.2. Grafika  

 
 
8.2.1. Megnyitás, mentés, 
beszúrás 

 

8.2.2. Elemi alakzatok 
megrajzolása, módosítása 

 

8.2.3. Képek feldolgozása, 
formázása 

 

 

8. Könyvtárhasználat 
 

9.1. Könyvtárak  
9.1.1. A könyvtár fogalma  
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9.1.2. Könyvtártípusok  

 
9.1.3. A könyvtári szolgáltatások 

t 

 

9.2. Információ-keresés  
9.2.1. Tájékozódás a könyvtárban  

9.2.2. Információ-keresési 
stratégiák 

 

9.3. Forráshasználat  
9.3.1. Dokumentum-használat  

9.3.2. Kézikönyv-használat  

9.3.3. Forráskiválasztás  

9.3.4. Forrásjelölés  
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9. Algoritmizálás, adatmodellezés 
 
 

10.1. Elemi és összetett 
adatok, állományszervezés, 
relációs adatstruktúrák 

 

 
 

10.1.1. Egyszerű adattípusok 

Ismerje az egyszerű adattípusokat: egész és valós szám, 
logikai érték, karakter. Ismerje az egyszerű adattípusokon 
végezhető műveleteket osztályozásának 
lehetséges fajtáit. 

 

 
10.1.2. Összetett adattípusok 

Ismerje az összetett adattípusokat: szöveg, sorozat, tömb, 
rekord, halmaz. 
Ismerje az összetett adattípusokon végezhető 
műveleteket. 

 

10.1.3. Állományok 
Legyen képes a szekvenciális állományokra alkalmazható 
műveleteket megvalósítani. 

10.2. Algoritmusleíró 
eszközök 

 

10.2.1. Feladatmegoldás 
egy algoritmus-leíró eszköz 
segítségével 

Ismerje a mondatszerű algoritmus-leíró eszközt. 

10.3. Elemi algoritmusok  

 
10.3.1. A programozás 
alapelvei 

Feladatmegoldásához tudja használni az alapvető 
programszerkezeteket: szekvencia, elágazás, ciklus. Tudja 
használni az elemi programozási tételeket: összegzés, 
eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámlálás, maximum- 
kiválasztás, kiválogatás, elemi rendezések. 

10.4. Rekurzió  

10.4.1. Rekurzív algoritmus Ismerje a rekurzió fogalmát. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

46  

 

1. A programozás eszközei 
 

11.1. Programozási nyelv  

 
 
 
 
 
 
 

11.1.1. Egy programozási nyelv 
ismerete 

Ismerje egy programozási nyelven a típusdefiníció; a 
változódeklaráció, a be- és kiviteli utasítások; alapvető 
programszerkezetek, azaz szekvencia, elágazás, ciklus; 
eljárások, függvények; állománykezelő műveletek 
megvalósítását. 
Legyen képes egy mondatszerű leírással készült algoritmust 
a használt programozási nyelvben kódolni. 
Legyen képes mondatszerű leírással megadott rekurzív 
algoritmust kódolni, és 
felhasználni. 

11.2. Programfejlesztési 
környezet 

 

 
11.2.1. Kódolási, szerkesztési 
eszközök valamilyen 
programnyelvi fejlesztői 
környezetben 

Tudjon egy közepes nehézségű, de összetett feladatot 
strukturáltan megoldani az ismert programnyelven. 
Tudjon e felhasználóval kulturáltan kommunikáló 
adatbevitelt és adatkivitelt írni. 

 

11.2.2. Programkipróbálási 
eszközök valamilyen 
programnyelvi fejlesztői 
környezetben 

Legyen képes a program különböző kimeneteinek 
tesztelésére alkalmas mintaadatokat adni. 
Tudjon nyomkövetéssel programot tesztelni. 



 


