
Osztályozó vizsga 9. évfolyam cukrász szakmai angol 

 Mathematical operations 

 Warning labels 

 Safety instruictions 

 Gastronomic ingredients  

 Operations with the ingredients 

 Offering and greeting 

 Ordering and paying 

 The menu 

 

 

Osztályozó vizsga 10. évfolyam cukrász szakmai angol 

 Mathematical operations 

 Warning labels 

 Safety instruictions 

 Gastronomic ingredients  

 Operations with the ingredients 

 Offering and greeting 

 Ordering and paying 

 The menu 
 

 Confectionery items 

 Catering, gastronomy 

 Tools and equipment in gastronomy and catering 

 Machines in gastronomy and catering 

 Beverages 

 Serving 

 Communication with co-workers 

 Communication with guests 

 Taking orders 

 

  



Osztályozó vizsga 9. évfolyam szakközépiskola angol nyelv 

Írásbeli 

 Articles  A/an, the 

 Pronouns:Personal, Object, Possessive. Demonstrative 

 Numbers  

 Plural of Nouns 

 Genitive Case 

 Verb to be, to have 

 there is/are structure 

 Imperative 

 

Szóbeli témakörök 

 Family and friends 

 Countries and nationalities 

 School life 

 People at work 

 My favourite sport 

 Neighbourhood 

 Home 

 In town 

 Daily routines 

 

  



Osztályozó vizsga témakörök 

Cukrász szakmai angol 

9. osztály 

 

Témák és hozzájuk tartozó szókincs: 

 

- Confectioner materials, units of quantity (names and storage of materials, products, 

mathematical operations)  

- Manual tools, machines and operations (names, use) 

- Making of confectionery products I. (Pastry, filling, cookies) 
 

- Operation with numbers 

- Storing raw material 

- Names of gastronomic ingredients 

- Storing ingredients; Units 

- Operations with the ingredients 

- Confectioner tools 

- Confectioner appliances 

- Use of appliances 

- Making of pastry 

- Making of filling 

- Recipes, cookies 

 

  



Osztályozóvizsga témakörök 

Angol nyelv 11. pék és cukrász Foglalkoztatás I. 

 

Témák és hozzájuk tartozó szókincs: 

 

- Personal Introduction 

- The world of work 

- Daily Routine, activities 

- Meals  

- Accomodation 

- Professional Terminology 
- Application forms 

 

Nyelvtan: 

- Simple Present affirmative, negative, interrogative 
- Past Simple with regular and irregular verbs 
- Past Simple negative and questions 
- Simple Future, affirmative, negative and questions 
- Conditional type 1 
- Modal verbs: can, may, must, mustn’t 

 

  



Osztályozó vizsga 9. évfolyam szakközépiskola angol nyelv 

Írásbeli 

 Articles  A/an, the 

 Pronouns:Personal, Object, Possessive. Demonstrative 

 Numbers  

 Plural of Nouns 

 Genitive Case 

 Verb to be, to have 

 there is/are structure 

 Imperative 

 

Szóbeli témakörök 

 Family and friends 

 Countries and nationalities 

 School life 

 People at work 

 My favourite sport 

 Neighbourhood 

 Home 

 In town 

 Daily routines 

 

  



Osztályozó vizsga 10. évfolyam szakközépiskola 

Írásbeli 

 Articles  A/an, the 

 Pronouns:Personal, Object, Possessive. Demonstrative 

 Numbers  

 Plural of Nouns 

 Genitive Case 

 Verb to be, to have 

 there is/are structure 

 Imperative 

 

 Adverbs or frequency 

 Simple Present 

 How many?/How much? 

 much/many/a lot of/lots of 

 Countable /Uncountable Nouns 

 Present Continuous 

 like, love, hate, don’t mind+Gerund 

Szóbeli témakörök 

 Family and friends 

 School life 

 People at work 

 My favourite sport 

 Neighbourhood 

 Home 

 In town 

 Daily routines 

 

 World of work 

 Abilities 

 Getting around 

 My favourite day 

 Food and drink 

 At the restaurant 

 At the supermarket 

 Fast food 

 Eating habits 

 Weather 

 Clothing 

 Special days 

 Future plans 

  



Osztályozóvizsga témakörök 

Angol nyelv 11.évfolyam szakközépiskola  

 

Témák és hozzájuk tartozó szókincs: 

 

- World of work 

- Abilities 

- Getting around 

- My favourite day 

- Food and drink 

- At the restaurant 

- At the supermarket 

- Fast food 

- Eating habits 

- Weather 

- Clothing 

- Special days 

- Future plans 

 

Nyelvtan: 

- Present Simple  
o  positive, negative, interrogative 
o adverbs of frequency 

- Auxiliary verb ’can’ – positive, negative, interrogative 
- some, any 
- much, many, a lot 
- How much, How many 
- Present Continuous tense 

o positive, negative, interrogative  
 

 

 

H Q. Mitchell – Marileni Malkogianni: The English HUB 1A and 1B – MM Publications 

 

 

  



Osztályozóviszga témakörök 9. évfolyam szakgimnázium angol nyelv 
 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

 

Ember és társadalom 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Öltözködés, divat, munkaruházat. 

 

Környezetünk 

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

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

 

Az iskola 

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

Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás, szakmai gyakorlat. 

 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

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

megőrzésében, testápolás). 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

 

 

 

 

 

 
Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple 

 

When do you get up? I don’t drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving. 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

 
 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why didn’t you come yesterday? 



 
 Jövőidejűség Going to What are you going to do on Saturday? 

  Future with will When will you be fourteen? 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at school. 

  Have with will At the age of 25 I will have a car. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their dog 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

 
  Possessive pronouns Mine, yours, his 

 
Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatáro

zás 

Prepositions, Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

Here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next 

to 

, between, … 

 

 

Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years ago, 

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday 

It’s eight. 

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past simple) How long were you in Spain? One month. 

  Adverbs with the Present Perfect 

Already, yet, just 

I have already read it.  He has not finished yet. 

She has just entered the room. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women … 

  Cardinal numbers 1-100-  

  Ordinal numbers first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of chocolate 

   all, both, none, neither, every, each 

There were 3 apples on the plate. Each tasted good. 

Minőségi viszonyok Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and superlative of 

short adjectives 

 

 

 

 

Irregular comparative and 

superlative forms of adjectives 

 

Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest girl. 

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is it? 

What does it look/sound/taste/feel like? 

 

 It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség, 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may expressing 

permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 



Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun 

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Accusative of 

personal pronouns 

 

Demonstrative pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, everybody 

 
  



Osztályozóvizsga követelményei szakgimnázium 12. évfolyam angol nyelv 
 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célnyelvi országokban. 

 

Ember és társadalom 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat, munkaruházat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. fogyatékkal élők). 

Konfliktusok és kezelésük. Munkahelyi konfliktusok. 

Társadalmi szokások nálunk és a célnyelvi országokban. 

 

Környezetünk 

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

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért és a természet 

megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

Környezetvédelem a képzési iránynak megfelelő szakmákban. 

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

 

Az iskola 

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

Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a választott szakmában. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célnyelvi országokban. 

 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás, szakmai gyakorlat. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

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

megőrzésében, testápolás). 



Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és a célnyelvi országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.) 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi kultúrák. 

 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés, szaktudományok. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben és a képzési iránynak megfelelő 

szakmákban. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

 

 

 
 

Fogalomkörök B1 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, 

létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple 

 

When do you get up? I don’t drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving. 
 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why didn’t you come yesterday? 



  Past Continuous What were you doing at five yesterday? 

I was watching TV when he phoned. 

  Past Simple Passive When was this book written? 

 Jövőidejűség Going to What are you going to do on Saturday? 
  Future with will When will you be fourteen? 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at school. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their dog 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás 

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 
Picture location 

Geographical location 

Here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, 

 next to, between, … 

 

 

Időbeli 

viszonyok 

Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now 

Yesterday, last week, two years ago 

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday 

It’s eight. 

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? One month. 

  Adverbs with the 

Present Perfect 

Already, yet, just 

I havealready read it. He has not finished yet. 

She has just entered the room.. 
 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls 

Children, people, men, women … 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of chocolate 

   all, both, none, neither, every, each 
There were 3 apples on the plate. Each tasted good. 

Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 
 

 

With long adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms of 

adjectives 

Enough 

Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest girl. 

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you. 

This novel is more interesting than the other one. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is it? 

What does it look/sound/taste/feel like? 

 

It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

  Could, was able to At last I could pass the axam. 

She was able to open the tin with a knife. 

 

  Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 



 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

    

Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség Conditional I. We’ll stay at home if it rains. 

 

Szövegössze

tartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun 

Any +singular noun 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 
Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 
I, he, they… 

Me, him, them… 

This, that, these, those 

Somebody, anybody, nobody, everybody 

 

. 
Függő 

beszéd 

Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb 
He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

 

 
  



 

Osztályozóvizsga témakörök 

Angol nyelv 13. SzÉT 

 

Témák és hozzájuk tartozó szókincs: 

 

- People 

- Houses 

- School 

- Work 

- Family and social life 

- Food 

- Shopping and services 

- Travelling and tourism 

- Art and culture 

- Sport 

- Health 

- Science and technology 

- Nature 

- Society 

- Knowledge of English-speaking countries 

- Economiy 

- Writing letters – Job application, Making complaint, Asking for information, Asking for and 

giving suggestion; Asking for and giving information; 

- Writing blog comments 

- Matura Exam exercises 

 

 

Nyelvtan: 

- Present Simple, Continuous, Perfect Simple, Perfect Continuous 
- Past Simple, Continuous, Perfect Simple, Perfect Continuous 
- Future tenses – Will, going to 
- Conditionals 1. 2. 3. 
- Passive voice 
- Modal auxiliary verbs – can, may, might, have to, must, mustn’t, ought to, should, etc. 
- Grammar of level A2 and B1 

 

 

Tankönyv: 

 

H.Q. Mitchell – Marileni Malkogianni: Matura Leader Student’s Book 

 



 

Osztályozó vizsga Angol nyelv 12. SZÉT követelmények 
 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet, 

családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

Ember és társadalom 

Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok. Női és férfi szerepek, 

ismerkedés, házasság.  Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat. 

 

Környezetünk 

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

nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Növények és állatok a 

környezetünkben. Időjárás, éghajlat. 

 

Az iskola 

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

érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. A nyelvtanulás, a nyelvtudás 

szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Iskolai hagyományok nálunk és 

a célországokban. 

 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek.  Önéletrajz, motivációs levél, 

állásinterjú. 

 

 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás 

szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Étkezési szokások a családban. Ételek, kedvenc 

ételek, sütés-főzés.  Ételrendelés telefonon és interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, 

iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. Nyaralás itthon, 

illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Az 

internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 

 

Gazdaság és pénzügyek 

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

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 



 

 
 

Fogalomkörök B1mínusz 
 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, 

létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűsé

g 

Present Simple 

 

When do you get up? I don’t drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving. 

  Presen Perfect 

Simple 

Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

 Múltidejűsé

g 

Past Simple 

 

And then she kissed me. Why didn’t you come yesterday? 

 Jövőidejűsé

g 

Going to What are you going to do on Saturday? 

  Future with will When will you be fourteen? 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at school. 

  Have with will At the age of 25 I will have a car. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their dog 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghat

ározás 

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, … 

 

 

Időbeli 

viszonyok 

Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years ago, 

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday 

It’s eight. 

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? One month. 

  Adverbs with the 

Present Perfect 

Already, yet, just 

I have already read it.  He has not finished yet. 

She has just entered the room. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women … 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of chocolate 

   all, both, none, neither, every, each 
There were 3 apples on the plate. Each tasted good. 



Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjective 

 

 

Irregular 

comparative and 

superlative forms of 

adjective 

Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest girl. 
She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is it? 

What does it look/sound/taste/feel like? 

 

 It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség, 

engedélykér

és 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing 

permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezetts

ég 

Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételessé

g 

conditional We’ll stay at home if it rains. 

Szövegösszet

artó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun 

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of 

personal pronouns 
 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 
There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, everybody 

 

 
  



Az osztályozó vizsga témakörei Szakközépiskola 

Német nyelv 

 

 

9. évfolyam 

 

 Üdvözlés, bemutatkozás 

 Család, barátok 

 Étkezés 

 Ház, lakás 

 Napirend 

 Szabadidő 

 Élethosszig tartó tanulás 

 

10. évfolyam 

 Hallo! 

 Eis und Biologie 

 Mode und Familie 

 Hobbys 

 Kontakte 

 Schule 

 Schule einmal anders 

 Freizeit 

 Feiern 

 Essen und Trinken 
 

11. évfolyam 

 

- Bemutatkozás 

- Én és a családom  

- Az iskola és barátaim  

- Ruhatáram télen-nyáron  

- Eszem-iszom, étkezés 

- Hobbi 
 

  



Az osztályozó vizsga témakörei 

Német nyelv 

Szakgimnázium 

9. évfolyam 

 Erste Kontakte   

 Leute 

 Wir, die Klasse 10/A   

 Die Familie von Julia  
 Mein Haus, meine Welt 

 Guten Appetit!   

 Gibt es hier ein Rathaus? 

 Geschäfte, Lokale, Treffpunkte    

 Typische und untypische Tagesabläufe    

 Freunde &  Freundinnen     

 

10. évfolyam 

 Kannst du mir bitte helfen?   

 So hat das neue Jahrtausend begonnen 

 Was tust du für deine Gesundheit? 

 Ein Unfall   

 Urlaubspläne: Meer und mehr   

 Menschen wie du und ich? 

 Jobs und Berufe   

 

11. évfolyam 

 

 Gefühle und Emotionen 

 Und wie geht es der Familie? 

 Fantasien, Träume, Wünsche  

 Events 

 Ungarn lohnt sich immer 

 Sprechen Sie Denglisch? 

 Welt, Umwelt, Umweltschutz 

 

12. évfolyam 

 

 Fakten und Zeitzeugen    

 Zukunftsvisionen 

 Partnerschaften 

 Hast du am Wochenende Zeit? 

 Ich habe viel zu tun 

 Deutschland und die Deutschen 

 (ABI)Fertigkeitstrainig 

 

 
  



Osztályozóvizsga 

Szakközépiskola 11. évfolyam 

Foglalkoztatás I. (Német nyelv) 

 

Témakörök: 

- Nyelvtani rendszerezés: 

o Igeidők (jelen-, múlt <Perfekt, Präteritum, Plusqamperfekt>, jövő idő) 

o Módbeli segédigék 

o Elöljárószavak 

- Személyes bemutatkozás  

- A munka világa  

- Napi tevékenységek, aktivitás 

- Lakás, ház 

- Szállás, Étkezés 
 

Osztályozóvizsga 

Élelmiszeripari technikus (5/13A) 

Német nyelv Foglalkoztatás I. (Német nyelv) 

 

Témakörök: 

- Nyelvtani rendszerezés : 

o Igeidők (jelen-, múlt <Perfekt, Präteritum, Plusqamperfekt>, jövő idő) 

o Módbeli segédigék 

o Elöljárószavak 

- Személyes bemutatkozás  

- A munka világa  

- Napi tevékenységek, aktivitás 

- Lakás, ház 

- Szállás, Étkezés 
 

  



Osztályozóvizsga 12. SZÉT 

Német nyelv 

 

Témakörök: 

- Személyek és tulajdonságok 

- Iskola 

- Család 

- Lakás, ház, lakóhely 

- Ételek, étkezési szokások 

- Tájékozódás a városban (útbaigazítás, információkérés) 

- Bevásárlás 

- Napirend 

- Barátok 

- Egészséges életmód 

- Történelmi események, híres emberek 

- Testrészek, betegségek 

- Utazás 

Osztályozóvizsga 13. SZÉT 

Német nyelv 

 

Témakörök: 

- Múlt idő (Perfekt) 

- Utazás 

- Érettségi feladatsorok 

- Emberek tulajdonságai, öltözködés 

- A munka világa 

- Tények, történelmi események 

- Jövőkép, jövőbeni célok 

- Kapcsolatok kialakítása 

- Érzelmek kifejezése 

- Család, családi események 

- Kívánságok kifejezése (feltételes mód) 

- Történelmi események 

- Magyarország 

- Angol jövevényszavak a német nyelvben 

- Környezetvédelem 

- Szabadidő 

- Szolgáltatások 

- Nyári munka 

  



Osztályozóvizsga követelmények 

Kommunikáció - Magyar 

Szakközépiskola 

 

9. évfolyam 

A kommunikáció tényezői 

Az emberi arc és az érzelmek 

Testbeszéd, az írásbeli kommunikáció nonverbális elemei 

A nyelv, mint jelrendszer 

A jelek 

Az ábécé. A helyesírás alapelvei 

Különírás és egybeírás, kisbetűs és nagybetűs írásmód 

Kommunikáló társadalom – tömegkommunikáció 

Manipuláció 

Internetes kommunikáció 

Szöveg és irodalom, szövegtani alapfogalmak 

Művészeti ágak, műnemek, műfajok 

A különböző művészeti ágak és jellemzőik 

A nyelv másik élete – az irodalmi nyelv 

Szóképek, alakzatok 

Egyszerű és összetett mondatok: a mondat-szerkezet kérdései 

Irodalmi hagyomány 

Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula 

Így írtok ti – a Nyugat költői Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász Gyula, 

Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós 



Film és irodalom - a mozgókép 

Kortárs költők – élő irodalom (Tóth Krisztina, Kukorelly Endre, Parti Nagy Lajos, Tandori Dezső, Kovács 

András Ferenc, Lackfi János, Garaczi László) 

 

10. évfolyam 

Társalgási stílus, a verbális viselkedés változásai 

Kommunikációs alapelvek – a sikeresség feltételei 

Kommunikációs zavarok – a félreértés csapdái 

Jelek, jeltípusok – az értelmezés lehetőségei 

Kulturális jelek 

Nyelvek nyelvtanok - a nyelvtudomány kérdései 

Nyelv és társadalom: köznyelv, csoportnyelv, nyelvjárások 

Szövegalkotási gyakorlatok: képből szöveg 

Szöveg és kép egységben: a képversek 

Ady Endre 

József Attila 

Shakespeare 

Katona József: Bánk bán 

Határon túli magyar irodalom 

Önéletrajz, motivációs levél 

Retorika. A nyilvános beszéd művészete 

A vitázás és a disputa 

Internetes információk keresése és felhasználása 

Nyelvtörténet, a szókincs változásai 

Avantgárd. Lázadó művészeti irányzatok 



Giccs 

A zenei élmény 

Az irodalom határterületei: krimi, sci-fi, kalandregény, fantasy 

Játék az irodalomban: szerzők álarcban 

Játék az irodalomban – paródiák, szövegek hálója 

 

11. évfolyam 

 

Személyes kommunikáció – tömegkommunikáció 

Hivatalos kommunikáció 

A nyelv és a nyelvtan rendszere 

A mondat – szöveg – jelentés 

Szövegértés 

Irodalom, művészetek, média 

  



Magyar nyelv és irodalom 

Szakmunkások szakközépiskolája 

12.évfolyam 

 

Kommunikáció, tömegkommunikáció (Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, 

csatorna, üzenet, zaj, kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 

Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, esztétikai szerep, 

kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, 

emblémák), tömegkommunikáció.  

Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú). 

Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, ismertetés, ajánlás). 

 

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői (Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad 

és kötött morféma, szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat) 

 

Helyesírási ismeretek (helyesírási alapelvek, nyelvi norma) 

 

A szöveg (Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 

Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím). Szövegpragmatika 

(szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv). 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás, deixis, 

egyeztetés). 

Intertextualitás. 

Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, Elektronikus; spontán, tervezett). 

Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és hivatalos, tudományos, sajtó és 

média, szépirodalmi). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó) 

 

Stilisztikai alapismeretek (Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.). 



Stílusérték (alkalmi és állandó). Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, 

irodalmi). Stílushatás. 

Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői kép, allegória, 

szimbólum) 

 

Jelentéstan (Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. Denotatív, konnotatív 

jelentés. Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 

Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés) 

 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra, római irodalom (Szóbeliség, írásbeliség, 

antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; 

dal, elégia, epigramma, himnusz, hexameter, ekloga, episztola, ars poetica, fabula, archetípus, toposz, 

Homérosz, Vergilius, Szapphó) 

 

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma (Szophoklész: Antigoné, színház, esztétikai 

minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, 

drámai szerkezet, kar, katarzis) 

 

Világirodalom – Biblia (Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, 

zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis) 

 

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században (reneszánsz) (Petrarca: Daloskönyv (egy-két 

szonett), Boccaccio: Dekameron (egy novella), reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, 

versciklus) 

 

Középkori nyelvemlékek (Halotti beszéd és könyörgés; Ómagyar Mária-siralom, írásbeliség, szóbeliség, 

nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció) 

 

Janus Pannonius portréja (Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, 

irónia, gúny, interkulturalitás) 

 

Balassi Bálint portréja (Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, 

rímelhelyezkedés, Balassi-strófa) 

 



Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. században, és Shakespeare (Romeo és Júlia, 

Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank verse) 

 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház (17. század) (Molière: Tartuffe, Felvonás, 

jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, mértéktartás, helyzetkomikum, 

jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus, bizalmas, rezonőr) 

 

Látásmód – Zrínyi Miklós (Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, 

körmondat) 

 

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században (Felvilágosodás, klasszicizmus, 

szentimentalizmus, rokokó, valóság és fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, 

fejlődésregény, énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus hangnem) 

 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel (Nyelvújítás, 

irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégia, dal, 

episztola, létösszegzés, időszembesítő verstípus) 

 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első felében (romantika és realizmus) 

(Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, történelmi regény, verses 

regény, regényciklus, analitikus regény) 

 

Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán (Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, 

intrikus, naiva, késleltetés, drámai nyelv, klasszicizmus és romantika) 

 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály (Irodalmi élet, 

népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő 

verstípus, rapszódia, romantikus irónia, drámai költemény) 

 

Életmű – Petőfi Sándor (Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, 

látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő) 

 

Látásmód – Jókai Mór (Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, anekdota) 

 

Életmű – Arany János (Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és időmértékes 

formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és értékszembesítés, létösszegzés) 



 

Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az ember tragédiája (Drámai költemény, lírai dráma, 

bölcseleti mondanivaló, falanszter, ellenutópia, pozitivizmus) 

 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után (19. század második fele) (Realizmus, 

naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, polifonikus regény, tolsztojizmus, 

regényciklus, l’art pour l’art, tiszta költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, 

objektív líra, tárgyvers) 

 

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: Mikszáth Kálmán (Hangulatlíra, filozófiai dal, 

anekdotikusság) 

 

  



Osztályozóvizsga követelmények 

Magyar nyelv és irodalom 

Szakmunkások szakközépiskolája 

13.SZÉT 

 

Kommunikáció (Kommunikációs zavar. Manipuláció. Elvárás. Megfelelés) 

Retorika (Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, törvényszéki), alkalmi 

beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 

Szónoklat, bevezetés, elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, kitekintés). Érv, tétel, bizonyítás, 

összekötő elem. Érvelés, indukció, dedukció) 

Általános nyelvészeti ismeretek (Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv, jeltípusok) 

Pragmatikai ismeretek (Megnyilatkozás. Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). Deixis. Együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, mód, 

kapcsolódási) 

Nyelv és társadalom (Nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. Nyelvváltozat. Nyelvjárás, regionális 

köznyelv, tájszó. Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. Szleng, argó) 

Nyelvtörténet (Nyelvtípus, nyelvcsalád. Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.  

Nyelvemlék. Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó. 

Nyelvújítás, ortológus, neológus. Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet) 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke (Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió) 

Életmű – Ady Endre (Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés) 

Portré – Móricz Zsigmond (Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma) 

Avantgárd irányzatok a világirodalomban – a magyar avantgárd (Avantgárd, futurizmus, 

expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, szabad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers) 

Életmű – Kosztolányi Dezső  



Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

Életmű – Babits Mihály 

Életmű – József Attila 

Portré – Radnóti Miklós 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható szerzők, művek)  

Az irodalom határterületei – a régió kulturális hagyományai 
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Magyar nyelv és irodalom 

Szakgimnázium 

 

9. évfolyam 

Az antikvitás irodalmából  

Történetek a Bibliából 

A középkor irodalmából  

A reneszánsz irodalmából 

A barokk korszak irodalmából 

A francia klasszicista dráma 

Tömegkommunikáció, hangtan, alaktan 

Szavak, szószerkezetek, mondatok 

Helyesírás 

Szövegtan 

 

10. évfolyam 

Az európai felvilágosodás irodalmából 

A 18. század magyar irodalmából 

Az európai romantika irodalmából 

Irányzatok határán: A romantikától a realizmusig 

A reformkorszak és a magyar romantika irodalmából 

Szövegtan 

Stilisztikai alapismeretek 

 



11. évfolyam  

Irodalmunk a 19.század második felében és a századfordulón Arany János, Madách Imre, Vajda János, 

Mikszáth Kálmán 

A 19.század világirodalmából A realizmus, Tolsztoj, Csehov, Ibsen, a szimbolizmus  

A 20.század első évtizedeinek magyar irodalma Ady Endre, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Babits 

Mihály, Kosztolányi Dezső 

Retorika 

Anyanyelvünk változatai 

 

12.évfolyam 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke  

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd  

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században és a kortárs irodalomban  

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs drámairodalom néhány törekvése  

Irodalmunk a két világháború között 

Életmű – József Attila  

Portré – Radnóti Miklós 

Magyar irodalom a 20. század második felében: Örkény István, Weöres Sándor, PilinszkyJános, Nagy 

László  

Az irodalom határterületei 

Regionális kultúra 

Nyelv és gondolkodás 

Nyelv és társadalom 

Nyelvtörténet 

  



Osztályozóvizsga követelmények 

Társadalomismeret 

Szakközépiskola 

9. osztály 

 

 

Európa a világban, Magyarország Európában 

 

- Lakóhelyünk és környezetünk a térben. 
- Magyarország területi tagozódása. Magyarország és Európa. 

 

Múlt és jelen képekben és szövegekben I. Európa bölcsői 

 

- Az európai civilizáció kezdetei.  
- Vallás, kultúra és sport az antikvitásban. A sport és az olimpia eszméi. 

 

Múlt és jelen képekben és szövegekben II. A középkor századai 

 

- A középkori Európa birodalmai, társadalom és világkép. 
- A magyar honfoglalás és az államalapítás.  
- A középkori Magyar Királyság helye Európában. (IV. Béla, Károly Róbert, I. (Nagy Lajos), 

Luxemburgi Zsigmond, Hunyadiak) 
 

Múlt és jelen képekben és szövegekben III. Az újkor hajnala 

 

- Nagy földrajzi felfedezések  
- Reformáció, ellenreformáció 
- A Magyar Királyság a birodalmak szorításában. (1526-1711, harc a törökökkel, 

Habsburgokkal, Rákóczi-szabadságharc) 
 

Múlt és jelen képekben és szövegekben IV. A modern világ születése 

 

- Forradalmak kora Európában (felvilágosodás, ipari forradalom, 1848-as forradalmak) 
- A Magyar Királyság a Habsburg Birodalomban (az ország benépesítése, Mária Terézia, II. 

József) 
- A reformkor és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc. 



- Kiegyezés, a dualizmus kora. 
 

Múlt és jelen képekben és szövegekben V. A szélsőségek évtizedei 

 

- Az első világháború és következményei Európában, valamint Magyarországon. 
- A totális diktatúrák jellemzői (Sztálini diktatúra, Hitleri Németország) 
- Magyarország a két világháború között. 
- A második világháború és következményei Európában, valamint Magyarországon 

 

 

 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VI. A megosztott világ 

 

- A kétpólusú világ és a megosztott Európa. 
- Magyarország vasfüggöny mögött. (Rákosi-korszak) 
- 1956-os forradalom és szabadságharc, Kádár-korszak 
- A szovjet tömb felbomlása, a demokratikus viszonyok kiépülése. 
- Az Európai Unió alapelvei és intézményei. 

 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VII. A magyar társadalom a rendszerváltás után. 

 

- Az ezredforduló magyar társadalma. A mai magyar társadalom jellemzői, problémái.  
- Hazánk kiemelkedő tudományos-technikai, kulturális és sportteljesítményei. 

 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VIII. A tanuló társadalom. 

 

- Az oktatás és iskola a múltban.  
- A tanuló társadalom és az élethosszig tartó tanulás 

 

  



Osztályozó vizsga 

10. évfolyam, szakközépiskola 

Társadalomismeret 

 

 Világvallások 

 Természeti környezet 

 Urbanizáció 

 Környezetpusztulás-pusztítás 

 Egyének szerepe a történelemben  

 Az életmód forradalma a 20. században 

 Az Európai Unió múltja és jelene 

 A modern polgári állam  

 A magyar polgári állam kiépülése 

 Az emberi jogok 

 Nők a történelemben 

 Népesség és család 

 Az ifjúság helyzete 

 Szakmunkásképzés régen és most 

 A demokratikus viszonyok és a piacgazdaság kiépülése 

 A többpárti demokrácia Magyarországon  

 A demokratikus viszonyok kiépülése 

 A magyar állam irányítása, önkormányzatok 

 Magyarország Alaptörvénye 

 Választójog, választási rendszer Magyarországon 

 A romák helyzete Magyarországon 

 Magyarok a nagyvilágban  

 A munka világa 
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Az őskor és az ókori Kelet  

- A történelem forrása. Az első társadalmak 

- A folyamvölgyi kultúrák; A Közel-Keletet egyesítő birodalmak (Egyiptom, Mezopotámia, 

India, Kína, Perzsa Birodalom) 

- Az ókori Kelet kulturális öröksége, a zsidó nép vallási és történeti hagyományai 

 

Az ókori Hellász 

- A polisz kialakulása 
- Az athéni demokrácia kialakulása és működése 
- Spárta 
- A görög hitvilág, művészet és tudomány 
- Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus 

 
 
Az ókori Róma 
 

- Róma útja a köztársaságtól a császárságig 
- A köztársaság és a császárság államszervezte és intézményei 
- A római hitvilág, művészet, a tudomány és a jog 
- A kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése 
- Pannónia provincia 
- A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása 

 
 
A középkor 
 

- A Bizánci Birodalom, a Frank Birodalom, és a Német-római Birodalom létrejötte. 
- A nyugati és keleti kereszténység. A középkori egyház és az uralkodói hatalom 

Európában. 
- Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban. 
- Az iszlám és az arab hódítás. 
- A középkori városok születése. Gazdasági fellendülés. 
- A rendiség kialakulása. 
- Nyugat-Európa válsága és fellendülése a XIV–XV. században. 
- A közép- és kelet-európai régió államai. 
- Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése. 
- Egyházi és világi kultúra a középkorban. Humanizmus és a reneszánsz. 

 
 
 
A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 



 
- A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás és a kalandozások kora.  
- Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent István, Szent László, Könyves 

Kálmán, II. András, IV. Béla).  
- A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a XV. századig. 
- A Magyar Királyság mint jelentős közép-európai hatalom, az Anjouk, Luxemburgi 

Zsigmond és Hunyadi Mátyás korában. 
- A magyar rendi állam és az Oszmán (Török) Birodalom párharca. 
- A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei 
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A világ és Európa a kora újkorban 

- A nagy földrajzi felfedezések és következményeik. 
- Reformáció és katolikus megújulás. 
- Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. században és a XVIII. század elején. 
- Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kialakulása. 
- A francia abszolutizmus és hatalmi törekvések. 
- Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII. században. 
- A tudományos világkép átalakulása. 

 
Magyarország a kora újkorban 
 

- A Jagelló-kor. 
- Az ország három részre szakadása. 
- Várháborúk kora. 
- A három országrész berendezkedése, mindennapjai. 
- A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. 
- Az Erdélyi Fejedelemség. 
- A magyar rendek és a Habsburg-udvar konfliktusai. 
- A török kiűzése Magyarországról. 
- Népesség, társadalom, gazdaság és természeti környezet a XVI-XVII. századi Magyarországon. 
- A Rákóczi-szabadságharc 

 
Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 
 

- A felvilágosodás. A felvilágosult abszolutizmus. 
- Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában. 
- Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. 
- A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása. 
- A napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rendszere. 
- Az ipari forradalom és hatásai. 
- A XIX. század eszméi (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus) 

 
Az újjáépítés kora Magyarországon 
 

- Népesség és természeti környezet: demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása. 
- A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Birodalomban. 
- A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban. (Mária Terézia, II. József) 
- Társadalmi és gazdasági viszonyok változásai a XVIII. században. 
- A nemzeti ébredés: a kultúra és művelődés változásai. 

 
Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 
 

- Az átalakuló társadalom és gazdaság. 



- A reformeszmék kialakulása és terjedése: Széchenyi István programja. 
- A reformmozgalom kibontakozása. Kossuth programja. 
- A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés. 
- A reformkori művelődés, kultúra. 
- Az 1848-as forradalom és vívmányai, az áprilisi törvények. 
- A szabadságharc története. 
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A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
 

- Nemzetállami törekvések Európában (Olaszország, Németország, a balkáni államok). 
- Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja és nagyhatalommá válása. 
- Az iparosodás új szakaszának hatásai (társadalom, gondolkodás, életmód, épített és 

természeti környezet). A munkásság érdekképviseleti és politikai mozgalmai, szervezetei. 
- A modern polgári állam jellegzetességei. 
- Az Európán kívüli világ változásai a XIX. század második felében: gyarmati függés, a 

birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért 
 
 
A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 
 

- A szabadságharcot követő megtorlás és önkényuralom.  
- A kiegyezés létrejötte és tartalma. 
- Politikai élet, társadalmi változások és gazdasági fejlődés a dualizmus korában. 
- Budapest világvárossá válása. 
- A nemzetiségi kérdés alakulása, a zsidó emancipáció. 
- A dualizmus válságjelei. 
- A tudomány és művészet a dualizmus korában. Életmód a századfordulón 

 
Az első világháború és következményei 
 

- Az első világháború. 
- Magyarország az első világháborúban. 
- A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 
- A háborús vereség következményei Magyarországon: az Osztrák-Magyar Monarchia 

felbomlása, az őszirózsás forradalom, a tanácsköztársaság. 
- Az első világháborút lezáró békerendszer. 
- A trianoni békediktátum. 
- Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság sorsa 

 
 
 Európa és a világ a két világháború között 
 

- Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. 
- Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában a két világháború között. 
- Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői. 
- A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. 
- Az 1929-33-as világgazdasági válság jellemzői és következményei. Az Amerikai Egyesült 

Államok válasza a válságra: a New Deal. 
- A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra jellemzői. 
- Nemzetközi viszonyok a két világháború között. 



- .Tudomány és művészet a két világháború között. Életmód és mindennapok a két 
világháború között. 

 
 
Magyarország a két világháború között 
 

- A konszolidáció kezdete folyamata, jellemzői, eredményei és válsága. 
- A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években. 
- A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világháború között. A revízió lépései és 

politikai következményei Magyarországon. 
- Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború között. Tudomány és 

művészet a két világháború között. 
 
 
A második világháború  
 

- A második világháború kitörése. Hadi és diplomáciai események a Szovjetunió elleni 
német támadásig. 

- A fordulat a háború menetében. A szövetségesek együttműködése és győzelme. 
-  A második világháború jellemzői. A holokauszt. 
- Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fronton. 
- Kállay Miklós miniszterelnöksége. 
- A német megszállás és nyilas uralom. Felszabadulás és szovjet megszállás. 
- Háborús veszteségeink. A zsidóüldözés társadalmi, eszmei háttere és a holokauszt 

Magyarországon. 
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Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 
 

- A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új világgazdasági rendszer 
kialakulása. 

- A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. 
- A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a megosztott Európa. 
- A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a „harmadik világ”. 
- A közel-keleti konfliktusok. Izrael Állam létrejötte, az arab világ átalakulása. Izrael a Közel-

Kelet demokratikus állama, a Kárpát-medencén kívüli legnagyobb magyar ajkú kisebbség 
otthona. 

 
Magyarország 1945–1956 között 
 

- Magyarország szovjetizálása, a kommunista diktatúra kiépítése, jellemzői. 
- Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban, valamint a gazdasági élet 

jellegzetességei. 
- Életmód, életviszonyok, munka, sport, kultúra, szórakozás. 
- Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere, főbb eseményei, jellemzői, 

szereplői. 
 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 
 

- Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és együttműködés formái, területei. 
- Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton – diktatúra és hiánygazdaság keleten 
- A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a kulturális szokások (divat, zene) 

változásai a korszakban. 
- A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a Szovjetunió és Jugoszlávia 

szétesése. 
 
A Kádár-korszak 
 

- Megtorlás és a konszolidáció. 
- Gazdasági reformok, társadalmi változások a Kádár-korszakban. 
- Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet. 
- A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak. 
- A rendszerváltozás, mérlege, nyertesek és vesztesek. 
- Nemzetiségek Magyarországon a kétpólusú világ időszakában. A határon túli és a 

világban szétszóródott magyarság helyzete a kétpólusú világ időszakában. 
 
 
 
 
 
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 
 



- Az információs – technikai forradalom. A globális világgazdaság új kihívásai és 
ellenmondásai. A fenntarthatóság dilemmái. A civilizációk, kultúrák közötti ellentétek 
kiéleződése. 

- Az egypólusútól a többpólusú világrend felé. 
- A tömegkultúra új jelenségei napjainkban. 
- Az Európai Unió alapelvei, intézményei, működése és problémái. 

 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 
 

- Magyarország helyzete, problémái 1990 után. 
- A közjogi rendszer jogállami átalakítása és intézményrendszere 1990 után. 
- A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondásai, regionális gazdasági 

különbségek. 
- Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata  
- A társadalmi egyenlőtlenségek és a mobilitás problémái. A magyarországi cigányok 

(romák).  
- A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilágban. 

 
Társadalmi ismeretek 
 

- Családformák a mai világban. Kortárscsoport és ifjúsági szubkultúrák. 
- A helyi társadalom, a civil társadalom és az önkéntesség. Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi helyzet.  
- Nemzet és nemzetiség. Kulturális és etnikai kisebbségek, nemzetiségek Magyarországon. 
- A nagy ellátórendszerek (egészségügy, társadalom-biztosítás, oktatás) 

 
Állampolgári ismeretek 
 

- Állampolgári jogok és kötelességek. 
- Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendszere. 
- A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósági választások). 
- A politikai részvétel formái. A közvetett és a közvetlen demokrácia eszköztára 

 
Pénzügyi és gazdasági kultúra 
 

- Az állam gazdasági szerepvállalása. A költségvetési és a monetáris politika. A pénzpiac 
működése. 

- Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése.  
 

Munkavállalás 
 

- A munkaerő és a piac kapcsolata. Szakképzettség. Álláskeresési technikák. Pályakezdés, 
beilleszkedés a munkahelyi közösségbe. 

- Munkajogi alapok. Foglalkoztatási formák. A munkaszerződés tartalma. A 
munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek. A munkaviszony megszűnése. 

 

  



Osztályozó vizsga témakörei 

Történelem 
Szakközépiskola (Szakmunkások szakközépiskolája) 

12. évfolyam 
 
 
Az őskor és az ókor története 
 

- Az emberré válás folyamata. 
- A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). 
- Az ókori Kelet kulturális öröksége, a zsidó nép vallási és történeti hagyományai.  
- A görög kor kezdetei, a spártai állam. 
- A demokrácia kialakulása Athénban, a demokrácia fogalma. 
- A görög–perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca. 
- Nagy Sándor birodalma. 
- A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok. 
- Róma városállamból birodalommá válik. 
- Az egyeduralom kialakulása. Társadalom, államszervezet, hadsereg. 
- Róma és a provinciák. A köztársaság virágkora és válsága. A császárkor. 
- A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog. 
- A mindennapi élet. A kereszténység kialakulása és elterjedése. 
- A köztársaság virágkora és válsága. A császárkor. 
- A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

 

A középkor századai 

- A Bizánci Birodalom, a Frank Birodalom, és a Német-római Birodalom létrejötte. 
- A nyugati és keleti kereszténység. A középkori egyház és az uralkodói hatalom 

Európában. 
- Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban. 
- Az iszlám és az arab hódítás. 
- A középkori városok születése. Gazdasági fellendülés. 
- A rendiség kialakulása. 
- Nyugat-Európa válsága és fellendülése a XIV–XV. században. 
- A közép- és kelet-európai régió államai. 
- Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése. 
- Egyházi és világi kultúra a középkorban. Humanizmus és a reneszánsz. 

 

A magyar nép története az Árpád-ház kihalásáig 

- A magyar nép őstörténete és vándorlása. 
- A honfoglalástól az államalapításig. 
- Géza fejedelem és István király életműve. 
- Az új rend megszilárdítása – Szent László és Könyves Kálmán. 
- Az Aranybulla és a tatárjárás. 
- Gazdasági és társadalmi változások a XIII. században (nem magyar népelemek a középkori 

Magyarországon). 
- Az Árpád-kori kultúra.  
- Mindennapi élet a középkori Magyarországon. 

Kora újkor és a polgári átalakulás kora 1490–1848/49 



- A nagy földrajzi felfedezések és következményeik. 

- Reformáció és katolikus megújulás. 

- Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. században és a XVIII. század elején. 

- Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kialakulása. 

- A francia abszolutizmus és hatalmi törekvések. 

- Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII. században. 

- A tudományos világkép átalakulása. 

- A felvilágosodás. A felvilágosult abszolutizmus. 

- Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában. 

- Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. 

- A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása. 

- A napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rendszere. 

- Az ipari forradalom és hatásai. 

- A XIX. század eszméi (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus) 
 

Magyarország története (1301–1849) 

 
- Az Anjouk Magyarországa. 
- Luxemburgi Zsigmond. 
- A Hunyadiak. 
- A Jagellók kora. A Dózsa-féle parasztháború. A mohácsi csata. 
- A török hódoltság. A Habsburgok és a magyar rendek. 
- Az Erdélyi Fejedelemség. Függetlenségi harcok és országegyesítő kísérletek: Bocskai István, 

Bethlen Gábor és Zrínyi Miklós. 
- A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. 
- Gazdasági, társadalmi és kulturális változások a XVII. században. 
- A török kiűzése. 
- A Rákóczi-szabadságharc.  
- Demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása. 
- Gazdaság és társadalom a XVIII. század Magyarországán. 
- A felvilágosult abszolutizmus és a rendek. A magyar királyság a Habsburg Birodalomban. 
- Művelődés, egyházak, iskolák. 
- Új elemek a gazdaságban. Az átalakuló társadalom.  
- A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországra. 
- A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás, nemzetiségi kérdés. 
- A reformkori művelődés, kultúra. 
- Az 1848-as forradalom és vívmányai, az áprilisi törvények. 
- A szabadságharc története. 
 

  



Osztályozó vizsga témakörei 

Történelem 
Szakközépiskola (Szakmunkások szakközépiskolája) 

13. évfolyam 
 
 

A nemzetállamok és az imperializmus kora, a dualizmus Magyarországa. Az I. világháború és 
következményei 
 

- Gazdasági és társadalmi változások, a második ipari forradalom. 
- Az egységes Olaszország és Németország kialakulása. 
- Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban. 
- A „keleti kérdés” és a Balkán. 
- Az orosz reformkísérletek. 
- Gyarmatosítás: a brit gyarmatbirodalom. 
- Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek a századfordulón. 
- A megtorlás, a Bach-rendszer. 
- A kiegyezés. 
- Gazdasági és társadalmi fejlődés a dualizmus korában. 
- Társadalmi csoportok életformái, népesség, nemzetiség. A városiasodás. A tudományos 

és művészeti élet fejlődése. 
- A kiegyezés rendszerének belső ellentmondásai. 
- Az első világháború kirobbanása, jellege, története. 
- Az oroszországi politikai változások, bolsevik hatalomátvétel, a bolsevik ideológia és 

propaganda, a Szovjetunió létrejötte. 
- A Párizs környéki békék, a versailles-i békerendszer fontosabb pontjai. 
- A gazdaság és a társadalom új jelenségei (pl. a női emancipáció, motorizáció). 
- Magyarország részvétele az első világháborúban. 
- Az őszirózsás forradalom. Kísérlet a kommunista diktatúra megteremtésére: a 

Tanácsköztársaság. 
- A trianoni béke, hatása a gazdaságra, társadalomra, az etnikai viszonyokra. 
- A határon túli magyarság sorsa. 
- A Horthy-rendszer kialakulása és konszolidációja. A Horthy-rendszer társadalma és a 

revíziós külpolitika. 
- A művelődési viszonyok. Az életmód változásai. 

 
A világ a nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig. Magyarország a két világháború 
között (1929–1945) 
 

- Az olasz fasizmus ideológiája és a fasiszta párt hatalomra jutása. 
- Az 1929-33-as világgazdasági válság. Válságkezelés az USA-ban. 
- A nemzeti szocializmus ideológiája, a náci párt hatalomra jutása és a náci diktatúra 

jellemzői. 
- A sztálini diktatúra a 30-as években. 
- A második világháború fő eseményei, fordulópontjai. A szövetségesek győzelme. 
- A megosztott Európa. 
- Gazdasági válság és jobbratolódás a magyar belpolitikában.  
- Magyarország háborús részvétele a II. világháborúban. A Kállay-kormány politikája. 
- A német megszállás. A holokauszt Magyarországon.  
- A sikertelen kiugrás. A nyilas hatalomátvétel. 
- Magyarország szovjet felszabadítása és megszállása. 



 
A jelenkor és Magyarország a második világháború után (1945–napjainkig) 
 

- Hidegháborús szembenállás és időszakos enyhülés politikája a második világháború után. 
- A kommunista rendszerek kialakulása és bukása. 
- Az Európán kívüli világ (Kína, India, Japán). 
- Az európai integráció története, az EU alapelvei, fontosabb intézményei, azok működése. 
- Az emberiség az ezredfordulón: a globális világ és problémái. 
- Magyarország újjáépítése a II. világháború után, a demokratikus közélet kiépítésének 

kísérlete. 
- A párizsi békeszerződés. 
- A kommunista diktatúra kiépítése. 
- A forradalomhoz vezető út. Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 
- A Kádár-rendszer kiépülése: megtorlás és diktatúra. 
- Az életmód átalakulása. Demográfiai változások. Társadalmi változások hatásai, a roma 

népesség problémái. 
- Az ellenzéki mozgalmak kialakulása és erősödése. A rendszerváltozás. 
- A határokon túli magyarság helyzete. A magyarországi nemzetiségek és vallási csoportok. 

 
Társadalmi, állampolgári ismeretek 
 

- Családformák a mai világban. Kortárscsoport és ifjúsági szubkultúrák. 
- A helyi társadalom, a civil társadalom és az önkéntesség. Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi helyzet.  
- Nemzet és nemzetiség. Kulturális és etnikai kisebbségek, nemzetiségek Magyarországon. 
- A nagy ellátórendszerek (egészségügy, társadalom-biztosítás, oktatás) 
- Állampolgári jogok és kötelességek. 
- Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendszere. 
- A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósági választások). 
- A politikai részvétel formái. A közvetett és a közvetlen demokrácia eszköztára 

 
Pénzügyi és gazdasági kultúra, munkavállalás 
 

- Az állam gazdasági szerepvállalása. A költségvetési és a monetáris politika. A pénzpiac 
működése. 

- Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése.  
- A munkaerő és a piac kapcsolata. Szakképzettség. Álláskeresési technikák. Pályakezdés, 

beilleszkedés a munkahelyi közösségbe. 
- Munkajogi alapok. Foglalkoztatási formák. A munkaszerződés tartalma. A 

munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek. A munkaviszony megszűnése. 
 

 


