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I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.

A házire d élja, feladata, általá os elvárások

Házire d

A házirend az intézmény működését szabályozó dokumentum. A hatályos jogszabályokkal és rendeletekkel, a szervezeti és működési szabályzattal és a pedagógiai programmal együtt határozza meg az iskola működését.

1.1.

A házire d hatálya, érvé yessége

A házirend hatálya kiterjed
• az iskolával jogviszonyban álló minden személyre, tanulókra (életkori megkülönböztetés nélkül hatályos a kiskorú és a 18. életévüket betöltött tanulókra) és
az intézmény dolgozóira egyaránt;
• az iskola teljes területére, valamint a pedagógiai programban/az éves munkatervben meghatározott iskolán kívüli rendezvények, események helyszínére,
arra az időtartamra, amíg a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.
A házirend megtartása mindenki számára kötelező, megsértése számonkérést, fegyelmező intézkedést, fegyelmi eljárás lefolytatását vonja maga után.
A házirend időbeli hatálya a kihirdetésétől az újabb módosításig, felülvizsgálatig
terjed. A házirend módosítását a szülői szervezet, a diákönkormányzat és az oktatótestület kezdeményezheti.

1.2.

A házire d közzététele

A házirend – a szervezeti és működési szabályzathoz, a pedagógiai programhoz és az
éves munkatervhez hasonlóan – nyilvános dokumentum. Hozzáférhető az iskola honlapján, a könyvtárban, a tanári szobában és a diákönkormányzatot segítő tanárnál. A
szülők és tanulók a házirendben foglaltakról az osztályfőnöktől kaphatnak értelmezést
(szülői értekezleten és az osztályfőnöki órán); amennyiben további tájékoztatást igényelnek, fogadóóráján az intézményvezetőhöz fordulhatnak.

1.3.

A ta ulók agyo

közössége

A tanulók nagyobb közössége, illetve nagyobb csoportja az intézmény:
• azonos tagozatkódú tanulóinak többségét vagy
• azonos évfolyamon tanulók többségét jelenti.
A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben az iskola kikéri a szülői szervezet
és a diákönkormányzat véleményét.

1.4.

Adatkezelés

Az iskola a beiratkozáskor- közokirat alapján- nyilvántartásba veszi a tanuló személyi
adatait, s azokat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően őrzi.
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1.5.

Mu kavédele

Házire d

és alesetelhárítás

A tanév elején az első laboratóriumi foglalkozáson, osztályfőnöki és testnevelésórán a
tanulók megismerik az iskola létesítményeinek, eszközeinek használatával kapcsolatos védő-óvó szabályokat. Az oktatásról a tanuló jegyzőkönyvet ír alá. Szakórákon, ha
a feladat megkívánja, az oktatás megismétlődik.
Tanulói baleset esetén az iskola értesíti a szülőt és a fenntartót.

1.6.

A házire d jogi háttere

§ A házirend jogi háttere:
(1) a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (SZKT),
(2) 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
§ A házirend egyéb forrásai:
(1) az iskola korábbi házirendje,
(2) az iskola szakmai programja,
(3) az iskola szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ).
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II.

Házire d

A TANULÓ KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI

A tanuló jogai és kötelességei a tanulói jogviszonyból erednek. A jogok a beiratkozástól a tanulói jogviszony végéig illetik meg a tanulót.
Az iskolaválasztással elfogadta az iskola pedagógiai programjában, házirendjében
megfogalmazott pedagógiai elveket, módszereket és szabályokat. Ezek megtartása így
kötelessége.

2.1.

A ta uló kötelességei

A tanuló kötelessége, hogy
• tanulmányi kötelezettségeinek eleget tegyen, a tanórákra felkészüljön, dolgozatait megírja és beadja, házi feladatait elkészítse, a kötelező konzultációkon részt
vegyen;
• osztályának, tanulócsoportjának foglalkozásaira pontosan érkezzen, azokon fegyelmezetten és aktív figyelemmel vegyen részt, az órát tartó tanár munkáját
ne zavarja;
• megjelenése legyen tiszta, rendes, egyszerű és természetes, a divat szélsőségeit,
a feltűnést kerülő.
• a vizsgákon, rendezvényeken, ünnepségeken részt vegyen, azokon ünnepi öltözékben jelenjen meg;
• testnevelésórán sportolásra alkalmas felszerelésben (váltóruhában: sötét rövidnadrág, fehér póló, fehértalpú tornacipő vagy teremcipő) jelenjen meg. Utcai
ruházatban nem lehet részt venni a testnevelésórán, ez felszereléshiánynak minősül.
• a tanításhoz szükséges felszereléseket szerezze be, és azokat rendben mindig
hozza magával; tanulmányi munkájában az elvárásoknak igyekezzen eleget
tenni;
• diákigazolványát az iskolába mindig magával hozza;
• meghatározott rend szerint hetesi és ügyeleti munkát végezzen;
• az iskola tárgyi értékeire és tisztaságára vigyázzon; az okozott kárért a szülőnek
kell anyagi felelősséget vállalnia;
• az iskola tanárainak, alkalmazottainak és a tanulótársaknak az emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, velük és az iskola vendégeivel tisztelettudóan és
udvariasan viselkedjen;
• diáktársait becsülje, önmaga és társai testi épségét ne veszélyeztesse, egészségére vigyázzon;
• iskolánk hagyományait ismerje meg, és azok ápolásába lehetőleg alkotó módon
kapcsolódjon be.

2.2.

A ta uló jogai

A tanuló joga, hogy
• emberi méltóságát iskolai környezetében se érje sérelem;
• az érdemjegyeit az osztályzást követően megismerje;
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•
•
•
•
•
•

•
•

2.3.

Házire d

megtudja az egyes tantárgyak témazáró dolgozatainak pontos időpontját legalább egy héttel a megírás előtt;
egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írjon;
írásbeli munkáit 10 munkanapon belül értékelve visszakapja;
szakkörön, önképző- és diákkörön, tanulmányi versenyeken részt vegyen, ilyenek létrejöttét kezdeményezze;
az iskolai programokat ötleteivel, tevékenységével gazdagítsa;
felelősen megfogalmazott véleményét, esetleges sérelmeit kinyilvánítsa a diákközösségek előtt, valamint osztályfőnökének, szaktanárainak, az iskolavezetésnek;
diákérdekeket érintő nevelőtestületi vagy vezetőségi döntések meghozatalában
képviselője útján részt vegyen;
igénybe vegye a könyvtár és az egyes laboratóriumok szolgáltatásait.

Ta ulók ta tárgyválasztásával és a
kap solatos eljárások

ak

ódosításával

A tanulók a 11-12. évfolyamon részt vehetnek emelt szintű képzésen matematikából,
fizikából és informatikából.
A jelentkezés írásban történik, az előző tanév május 20-ig. Kiskorú tanuló jelentkezését a szülőnek is jóvá kell hagynia.
• A felvett fakultációs tantárgy a tanév végéig nem adható le.
• A fakultációs tantárgyat külön, önálló tantárgyként kell kezelni. Így ebből a
tantárgyból félévkor és év végén, az alaptantárgytól függetlenül, a tanuló külön
osztályzatot kap.
• Ha a tanév során a tanuló nem teljesíti a tantárgyi követelményeket, javítóvizsgát köteles tenni.
• Ha a tanuló hiányzás miatt nem teljesíti a tantárgyi követelményeket, a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgára utalható.
• Ha a tanuló a fakultációs tantárgy követelményeit az érettségi évében nem teljesíti, akkor az érettségi tantárgyakból csak előrehozott érettségi vizsgát tehet.
• Matematika fakultációs tantárgy neve: emelt matematika fakultáció.
• Fizika fakultációs tantárgy neve: emelt fizika fakultáció.
• Informatika fakultációs tantárgy neve: emelt informatika fakultáció.
Jelentkezés feltétele: Legalább 3.00 tanulmányi átlag az adott tantárgyból.
A 11. évfolyamon május 20-ig a diákok – az előző évi jelentkezéstől függetlenül –
ismét jelentkeznek az emelt szintű felkészítésre.
A jelentkezésre és a visszalépésre az előzőkben leírtak érvényesek.

2.4.

Az internetes zaklatásról

Az iskola – pedagógiai programja szerint is – nagy hangsúlyt fektet az adatbiztonságra
és adatvédelemre. Tekintettel az egyre nagyobb szerepet betöltő online térre, a tanulók
személyiségének fejlődésére:
• Tilos a tanítási órákról előzetes engedély nélkül fényképet, videó- vagy hangfelvételt készíteni.
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•

•

•
•
•
•

•
•

2.5.
•

•
•

•

•
•

Házire d

Tilos az iskola oktatóiról, dolgozóiról, tanulóiról személyiségüket sértő, manipulált internetes szövegeket, tartalmakat létrehozni és közzétenni a közösségi
tér bármely csoportjában.
A kontakt online órán fénykép, videó- vagy hangfelvétel rögzítéséhez- minden
esetben- az órát tartó szaktanár előzetes írásbeli vagy- a felvételen elhangzószóbeli engedélye szükséges. Egyéb esetben a tanítási óra, vagy online megbeszélés rögzítése tilos. A rögzített órák közzététele csak az iskola Teams/Office
365 felületén engedélyezett.
Digitális munkarend esetén
A digitális oktatás során az iskola házirendje teljes mértékben érvényben marad, hatálya és érvényessége azonban kiegészül.
A tanuló kötelessége, hogy az online órákon részt vegyen, azok kezdetekor a
hozzáférést biztosító eszköz (számítógép, laptop, stb.) előtt bejelentkezve üljön.
A tanuló kötelessége továbbá, hogy tanulási környezete rendezett legyen, és az
adott órára szükséges taneszközei elő legyenek készítve. Minden más, figyelmét elvonó tevékenységet szüntessen be.
Tanórán a tanár felszólítására, kérésére szóban, vagy írásban köteles azonnal
válaszolni. Lehetőség szerint törekedjen a mikrofon és kamera használatra.
Az oktatási felületeken köteles saját arcképével megjelenni.

Diákfóru

– Dök

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az iskolai életre vonatkozó bármely kérdésben, amely a diákok nagyobb csoportját érinti. Az igazgató
a diákok nagyobb csoportját érintő döntések meghozatala előtt írásban tájékoztatja
a diákönkormányzatot.
A diákönkormányzat szervezi az iskolai diákéletet, részt vesz a Puskás-diáknapok
eseményeinek szervezésében, összeállítja egy tanításmentes munkanap programját.
Amennyiben a szaktanár 10 munkanapon belül nem javítja ki az írásbeli beszámolót, a tanulók a Dök elnökén keresztül tudják felvenni a kapcsolatot az intézmény
igazgatójával jogorvoslat céljából.
A diákönkormányzat maga alakítja ki szervezetét, működési ügyrendjét, tevékenységi területeit. A törvényben meghatározott módon gyakorolja egyetértési és véleményezési jogát.
Minden tanuló választó és választható a diákönkormányzatban.
Az igazgató és a diákönkormányzat vezetősége félévente legalább egy alkalommal
megbeszélést folytat. Az intézményvezető tájékoztatja a diákönkormányzatot az
iskola munkatervéről, a pedagógusok megbízásairól (osztályfőnök, stb.).
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III. AZ ISKOLA MUNKARENDJE
3.

Az iskola munkarendje

Az iskola munkanapokon 6 órától 21 óráig tart nyitva. Hétvégén és ünnepnapokon - a
munkatervben meghatározott napok kivételével - csak intézményvezetői, illetve helyettesi engedéllyel lehet az épületben tartózkodni.

3.1.
•
•

•

Ta órai foglalkozások

A tanórai foglalkozások legkorábban 7:15-kor kezdődhetnek, és legkésőbb 19 órakor fejeződhetnek be.
A tanórák rendjét az órarend, a tanórán kívüli foglakozások rendjét, időbeosztását
az iskola éves munkaterve tartalmazza. A rendkívüli esemény (pl. bombariadó)
miatt elmaradt órákat pótolni kell.
A foglalkozások kezdetétől a végéig az iskola vezetői ügyeletet tartanak. A tanításmentes időszakok ügyeleti rendjét az iskola munkaterve tartalmazza.

3.2.

Kötelező iskolai elfoglaltság

Kötelező iskolai elfoglaltságot jelentenek az órarendi foglalkozások, a nem heti szervezésű tömbösített tanórák, foglalkozások, a tanulmányi gyakorlatok, a tanítás nélküli
munkanapok diákeseményei (sportnap, osztálykirándulás, diáknapok stb.) és az intézményvezető, az osztályfőnök vagy valamelyik szaktanár által kötelezővé tett közösségi és tanulmányi programok (pl.: iskolai ünnepélyek, korrepetálás); az osztályfőnök a tanév elején a kötelező programokat ismerteti az osztályával. A kötelező iskolai
elfoglaltságról való mulasztást igazolni kell.

3.3.

Cse getési re d
Összevonható órák
0.óra
1.óra
2.óra
3.óra
4.óra
5.óra
6.óra
7.óra
8.óra

7:15
8:00
9:00
10:00

Nem összevonható órák
0.óra
1.óra
2.óra
3.óra
4.óra
5.óra
6.óra
7.óra
8.óra

8:00
8:45
9:45
10:45

Az utolsó két óra
összevonható
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7:15
8:00
9:00
10:00
11:00
12:05
13:00
13:55
14:50

8:00
8:45
9:45
10:45
11:45
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13:45
14:40
15:35
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3.4.

Házire d

Az iskolá a érkezés re dje

A tanuló az első órájának megkezdése előtt lehetőleg 15 perccel jelenjen meg az iskolában.
Az órák pontos kezdése és zavartalansága érdekében a becsengetést helyettesítő
szignál előtt két perccel figyelmeztető jelzés hallható az egész épületben. Becsengetéskor már mindenkinek a teremben kell tartózkodnia.

3.5.

Késés

Késésnek minősül az, ha a tanuló az iskolába a meghatározott időnél később, illetve
ha a tanórára becsengetés után érkezik. Késését az elektronikus naplóban rögzítik.
Minden 45 percnyi igazolatlan késés egy igazolatlan órának minősül. A tanítási óráról
és/vagy a laborból késő diákok nem zárhatók ki az óráról, a későket be kell engedni.
A laborból késő tanuló nem vonható be az adott órán előkerülő, veszélyes eszközzel végzett tevékenységbe.
Ha a tanuló igazolatlan késése eléri az ötöt, fegyelmező intézkedésben részesül:
• 5 igazolatlan késés esetén osztályfőnöki figyelmeztetés,
• 10 igazolatlan késés esetén igazgatói figyelmeztetés.

3.6.

A távozás re dje ta ítási idő e

Az iskolából tanítási időben indokolt esetben is csak írásos osztályfőnöki engedéllyel
távozhat a tanuló. Az engedélyt az épület elhagyása előtt a portán le kell adnia. Az
osztályfőnök távolléte esetén az igazgatótól vagy valamelyik igazgatóhelyettestől kell
írásos engedélyt kérni. Ha a tanuló engedély nélkül távozik, a mulasztott órák számának megfelelő számú igazolatlan órát kap.

3.7.

Ülésre d

Az ülésrend az osztályfőnök irányításával alakul ki és ahhoz mindenkinek tartania kell
magát. Csoportbontás és laborfoglalkozás esetén a szaktanár, egyébként pedig az osztályfőnök illetékes az ülésrenddel kapcsolatos kérésekben, észrevételekben.

3.8.

Az el életi óra kezdete

Az elméleti óra azzal veszi kezdetét, hogy a szaktanár belépésekor az osztály (tanulócsoport) tagjai felállnak, és csendben meghallgatják a hetes jelentését. A kicsöngetést
követően a tanár távozása előtt szintén felállással zárul az óra. Ugyancsak néma felállással köszöntik az osztálytermekbe az óra közben érkező látogatókat, vendégeket.

3.9.

A szü et

A szünetek legfőbb célja, hogy felfrissülést, lazítást jelentsenek a sokszor komoly koncentrálást jelentő tanórák között. Ilyenkor lehet tízóraizni, igénybe venni a büfét,
nyitva van a könyvtár, és eltölthető a szünet az iskola udvarán is. A büfében vásárolt
enni- és innivalót ajánlatos azonnal elfogyasztani.
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3.10. A ta ulói hivatalos ügyek i tézése
Minden, a házirendben szabályozott esetben az intézményvezetőhöz kell fordulni kérelemmel. Kérelmet az iskolával jogviszonyban álló tanulók, iskolai közösségek, illetve
az iskola tanulóinak szülei, eltartói nyújthatnak be. Ezt az e-Kréta e-Ügyintézés felületén tehetik meg. Hozzáférés hiányában személyesen a titkárságon vagy tértivevényesen postai úton. A kérelmet az igazgató 10 munkanapon belül bírálja el.

3.11. A ta ulók viselkedésére vo atkozó sza ályok
•
•

•
•

•

Az iskolában, továbbá az iskola által az iskolán kívül szervezett rendezvényeken
szeszesitalt fogyasztani vagy ittasan megjelenni tilos!
Az iskolában, továbbá az iskolán kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása, így az
elektromos cigaretta és a vízipipa is.
Az iskolában és az iskola által az iskolán kívül szervezett programokon a szerencsejáték tilos!
Az intézményben – ideértve az iskola udvarát -, valamint az iskola bejárataitól
számított 10 méteren belül a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak.
Az iskolába és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki –
az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük.

3.12. Pé z, érték
Pénzt, értéket csak saját felelősségre, műszaki cikket pedig előzetes írásbeli engedély
alapján lehet behozni az iskola épületébe. Tanórán használatos informatikai eszköz
(laptop vagy táblagép, illetve mobiltelefon, számológép) engedély nélkül behozható
az iskolába.
Az engedélyt az osztályfőnök (távolléte esetén az igazgatóhelyettes) adja, és bejövetelkor, illetve távozáskor a portán be kell mutatni.

3.13. Mo iltelefo hasz álata
A tanítási órákon az osztálytermekben, a laboratóriumokban, a könyvtárban és a tornacsarnokban- a tanár előzetes engedélye nélkül- mobiltelefon csak kikapcsolt állapotban és csak nem látható helyen lehet.

3.14. Hetesek feladatai
A hetesek feladata az osztályterem rendjének és tisztaságának a biztosítása. Amennyiben valamilyen rongálást vagy hiányosságot észlelnek, kötelesek azt jelenteni az osztályfőnöknek – távollétében az ügyeletes igazgatóhelyettesnek –, egyébként az anyagi
kárért már az osztály a felelős. Az órák előtt szellőztetnek, letörlik a táblát, gondoskodnak krétáról. Társaik fegyelmezett viselkedését is elő kell segíteniük.
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Ha a tanár a becsöngetés után 5 perccel nem érkezik meg az órára, akkor a hetesek
jelentik ezt az ügyeletes igazgatóhelyettesnek.
A tanítás befejezése után a hetesek felrakatják a székeket, összeszedetik a szemetet,
bezárják az ablakokat, lekapcsolják a világítást, a terem kulcsát leadják a portán.

3.15. Félfogadási idő
Félfogadási időben a tanulók felkereshetik az igazgatói irodát. Félfogadási időn kívül
a tanulók nem mehetnek be az irodába.
Félfogadási idő: tanítási napokon 8 és 15 óra között.

3.16. Ta ári, porta
A tanulók a tanári szobába és a portára csak engedéllyel léphetnek be.
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IV. A TANULÓK HIÁNYZÁSÁRA ÉS AZOK
IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.1.

Igazolatlan hiá yzásokra vo atkozó jogsza ályok

Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Az igazolatlan hiányzásért fegyelmező intézkedés jár.
Az osztályfőnök köteles a törvényes képviselőt értesíteni a digitális naplón keresztül a tanuló első igazolatlan mulasztásakor (ha a tanuló kollégista, akkor a kollégiumot is).
Ha a tanköteles tanuló egy tanítási félévben öt óránál igazolatlanul többet mulaszt,
az iskola igazgatója értesíti a gyámhatóságot és a család- és gyermekjóléti szolgálatot,
a törvényes képviselőt a digitális naplón keresztül, illetve hivatalos levélben.
Az iskola köteles a törvényes képviselőt értesíteni a digitális naplón keresztül illetve hivatalos levélben, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a
tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a törvényes képviselő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási félévben eléri a tize öt
órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a család- és gyermekjóléti szolgálatot.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási félévben eléri a huszo öt
órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy
tanítási éven belül igazolatlanul har i ta ítási órá ál tö et ulaszt, feltéve, hogy az
iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőt, legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat.
Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása a
9-12. évfolyamon meghaladja a gyakorlati képzési idő (óraszám) 20 százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az utolsó évfolyamon szakmai gyakorlati hiányzás esetén a tanulónak a mérést – órarenden kívüli időben – pótolni kell.

4.2.
•

•

Hiá yzások igazolása

Előre látható okból bekövetkező hiányzáshoz előzetes engedélyt kell kérni. Előzetes engedélyt egy-egy óráról való hiányzásra – az osztályfőnök tájékoztatásával – a
szaktanár, indokolt esetekben maximum két nap időtartamra az osztályfőnök, ennél több napra az igazgató adhat.
Előre nem látható okból bekövetkező hiányzás esetén a távolmaradás első napján
11 óráig közölni kell a hiányzás okát és várható időtartamát a (06-1) 280 4500-as
telefonszámon vagy az e-napló üzenet rovatában.
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Előzetesen nem engedélyezett hiányzást – félévenként maximum három alkalmat –
a szülő (gondviselő) írásban igazolhat.
Minden más hiányzást orvosi igazolással kell igazolni, amelyet a szülő (gondviselő,
a kollégiumi nevelőtanár) is aláír; az igazolásokat a mulasztást követő egy héten
belül kell feltölteni az e-Kréta e-Ügyintézés felületére.
A bemutatási határidőn túl az igazolás már nem fogadható el, ebben az esetben a
mulasztott órák igazolatlanok.

4.3.

Igazolatla hiá yzások

iatti fegyel ező re delkezések

Amennyiben egy tanév során a tanuló igazolatlan hiányzása eléri az 5 órát, fegyelmező
intézkedésben részesül:
• 5 igazolatlan óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés
• 10 igazolatlan óra esetén igazgatói figyelmeztetés.
(A fegyelmező intézkedés – megelőző céllal – már e határok elérése előtt is megtörténhet.)
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A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS
FORMÁI

A tanulóközösségek vagy egyes tanulók magatartását, szorgalmát, a tanulmányi munkában elért jó eredményét jutalmazni lehet.
Az elismerések odaítélését kezdeményezheti a nevelőtestület, a diákönkormányzat
és az iskolaszék.

5.1.
•
•

Ta ul á yi ered é y alapjá

bizonyítványba bejegyzett tantárgyi vagy általános dicséret;
évfolyamelső cím;
kitűnő tanuló cím adható.

5.3.
•
•
•

u ka alapjá

osztályfőnöki dicséret;
igazgatói dicséret adható.

5.2.
•
•
•

Magatartás vagy közösségi

Verse ye elért értékes helyezés alapjá

szaktanári dicséret;
osztályfőnöki dicséret;
igazgatói dicséret adható.

5.4.

A fokozat

A fokozat – a dicséret alapját jelentő teljesítmény értéke mellett – a diák más téren
nyújtott munkájától is függ.

5.5.

A di séret

ellett

A dicséret mellett az alábbi jutalmazási formákat alkalmazzuk diákjaink teljesítményének elismerésére:
• oklevél,
• könyvjutalom,
• a tanuló nevének megörökítése az iskolai dicsőség táblán.
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VI. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS
ALKALMAZÁSA
6.

Fegyel ező i tézkedések és fegyel i ü tetések

Az a tanuló, aki a házirendet, illetve a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit
gondatlanul vagy szándékosan megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi
büntetésben részesül. Ezek fokozatát az elkövetett vétség súlya mellett a tanuló egyéb
téren nyújtott teljesítménye is befolyásolhatja.

6.1.

Fegyel ező i tézkedések for ái

Fegyelmező intézkedések esetén az alábbi formák érvényesek:
• írásbeli figyelmeztetés: szaktanári, osztályfőnöki és igazgatói,
• kedvezmények, engedélyek megvonása,
• írásbeli intés: szaktanári, osztályfőnöki és igazgatói,
• írásbeli megrovás: szaktanári, osztályfőnöki és igazgatói.

6.2.

A fegyel i ü tetés fokozatai

Fegyelmi büntetések esetén az alábbi fokozatok érvényesek:
• megrovás;
• szigorú megrovás;
• áthelyezés egy másik osztályba vagy iskolába;
• eltiltás a tanév folytatásától;
• kizárás az iskolából.
(Ez utóbbi két fokozat csak tanköteles kor betöltését követően alkalmazható.)
Fegyelmi ügyekben – a fegyelmi bizottság javaslatának ismeretében – a nevelőtestület dönt. A bizottság lefolytatja a fegyelmi eljárást, és javaslatot a tesz a büntetésre.
A fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell a jogorvoslati eljárás módját.
A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait jogszabály határozza meg.
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VII. A TANULÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
7.1.

Go datla károkozás eseté

Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a minimálbér
egy havi összegének ötven százalékát.

7.2.

Szá dékos károkozás eseté

Szándékos károkozás estén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg az okozott kár,
legfeljebb azonban a minimálbér öt havi összegét.
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VIII. AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ
8.

Elektro ikus apló (e-Kréta)

Az intézmény vezetői, az oktatók és az osztályfőnökök a digitális napló vezetésével
tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek.
Az oktató, illetve az osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló
üzenetküldő funkciójával vagy elektronikus levél útján értesíti a törvényes képviselőket
a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye vagy fegyelmi vétsége esetén.
Az osztályfőnök a digitális napló útján tájékoztatja a törvényes képviselőt a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy
héttel az esemény előtt.
A digitális naplóból az osztályfőnök a félévi értesítőt két példányban papírra kinyomtatja, ellátja aláírásával és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, majd elküldi
a törvényes képviselőknek. Egy példányt a törvényes képviselő aláírva visszaküld.
Az e-naplóban a tanulók és a szülők (gondviselők) folyamatosan figyelemmel kísérhetik az egyes tantárgyak óráinak témáit, a kapott érdemjegyeket, a hiányzásokat,
késéseket, valamint a tanulókat vagy a tanulócsoportot érintő fontos információkat;
A tanulók és szüleik (gondviselőik) személyre szóló kóddal léphetnek be az e-naplóba, és azzal betekintési jogot kapnak a haladási naplóba és az illető tanuló adatlapjába, eredményeibe;
Személyre szóló kódot csak az arra jogosult, törvényes gondviselők kaphatnak.
Ha a szülőnek (gondviselőnek) nincs internet hozzáférése, kérheti az osztályfőnököt, hogy számára a tanuló eredményeit személyesen, telefonon, esetleg nyomtatott
formában elérhetővé tegye.
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IX. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT
Iskolai könyvtárunk általános gyűjtőkörű, nem nyilvános könyvtár. A könyvtár feladata gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és a használók számára a hozzáférés biztosítása.
A könyvtár biztosítja az iskolai alapdokumentumok nyilvánosságát, mindenkori
elérhetőségét.

9.1.

Nyitva tartás

A könyvtár tanítási napokon tart nyitva. A nyitva tartás ideje az iskola működési rendjéhez és az oktató- könyvtáros órarendjéhez igazodik.

9.2.

Hasz álók köre

Az iskolába beiratkozott minden nappali tagozatos tanuló, az oktatói testület minden
tagja, a technikai dolgozók. Az igazgató külön engedélyével egyéb személyek is használhatják.

9.3.
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

Hasz álat

ódja, feltételei

Beiratkozási díj nincs. A beiratkozás az adatfelvétellel válik teljessé.
Kötelezően megadandó adatok: név és lakcím, a telefonszám vagy az e-mail-cím.
Az iskolából való kiiratkozással, illetve a munkaviszony megszűnésével egyidejűleg a könyvtári tagság megszűnik. Az adatok a könyvtári tagság megszűnésével
törlésre kerülnek.
A dokumentumokhoz helyben használattal vagy kölcsönzéssel lehet hozzájutni,
amelyeket csak a könyvtáros tudtával és megfelelő dokumentálás után lehet a
könyvtárból kivinni.
A kölcsönzött dokumentumokat a kölcsönzés idejétől függetlenül legkésőbb a
tanév utolsó tanítási napjáig kell visszahozni. Ez alól kivételt a kötelező olvasmányok képezhetnek a nyári szünet idejére, bejelentés alapján.
Minden olvasó az általa helyben használt, illetve a nevére kikölcsönzött dokumentumért anyagi felelősséggel tartozik. Ezek megrongálása vagy elvesztése esetén a
kárt megtéríteni köteles.
A kölcsönzött dokumentumokat a kölcsönző személy ugyanolyan állapotban köteles visszaszolgáltatni.
Az iskolából eltávozó tanulónak és dolgozónak az általuk kölcsönzött dokumentumokat az intézményből való távozásuk előtt kötelesek leadni. A tanuló iskolából
való eltávozási szándékáról az osztályfőnök, az iskola vezetősége vagy az iskolatitkár tájékoztatja a könyvtárost. Dolgozó távozásáról pedig a munkaügyi feladatokkal megbízott személy kötelessége a könyvtárost értesíteni. A távozó személy
elszámoló lapját a könyvtárossal is igazoltatni kell.
A könyvtárban diák felügyelet nélkül nem tartózkodhat.
Az állomány védelméért kollektív felelősséggel tartozik a könyvtáros, a nevelőtestület tagjai és az iskolában dolgozó minden személy.
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9.4.

Házire d

Kö yvtári viselkedés

A könyvtár szolgáltatásait úgy lehet igénybe venni, hogy az ne zavarja a többi olvasót!
A táskát és a kabátot kérjük a fogasra elhelyezni!
Tilos a hangos beszélgetés és zenehallgatás! Enni és inni a könyvtárban nem szabad!
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X.

Házire d

FELVÉTELI ELJÁRÁS

A felvételi eljárás pontos rendjét a mindenkori – a tanév rendjéről szóló – rendelet határozza meg.
Intézményünk a központi írásbeli felvételi vizsgán kívül szóbeli meghallgatást is
tart.
Az iskolába jelentkezők felvételéről az általános iskolából hozott és a felvételi eljárás során megszerzett pontszámaik alapján döntünk.
• Az általános iskolából hozott pontszámot a 7. tanév végi magyar nyelv és irodalom átlaga, a matematika, az informatika, a tanult idegen nyelv és a 8. félévi
matematika jegyek összege adja. (Ez a megszerezhető pontok 25%-a.)
• Az írásbeli pontszámait a tanév rendjében meghatározott központi írásbelin lehet megszerezni. (Ez a megszerezhető pontok 50%-a.)
• A szóbeli felvételin a jelentkezők kommunikációs készségét, motivációját mérjük fel. (Ez a megszerezhető pontok 25%-a.)
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Házire d

XI. AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, az osztályfőnök jelzi ezt a nevelési igazgatóhelyettesnek. Az igazgatóhelyettes tájékoztatja az igazgatót az érintett tanulók köréről.
Az igazgató minden érintett tanuló esetében osztályértekezletet hív össze, melyen a
tanulót tanító valamennyi oktató rész vesz. Az oktatók javaslata alapján – a tanuló érdemjegyeinek számát figyelembe véve - az osztályértekezlet dönt arról, hogy a tanulónak mely tantárgyakból kell félévi, illetve tanév végi osztályzatainak megállapításához osztályozó vizsgát tennie.
Az oktatói testület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló
igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz foglalkozást, és a szakképző intézmény eleget tett a 163. §-ban meghatározott értesítési kötelezettségének.
Azok a tanulók, akik előrehozott érettségi vizsga céljából jelentkeznek osztályozó
vizsgára, az augusztus 15-től április 20-ig terjedő időszakban tehetik le a vizsgákat. A
vizsga megszervezésére az iskola igazgatójának írásban benyújtott kérelem alapján kerül sor. A kérelem benyújtásának határideje az előrehozott érettségi vizsga évében február 15. napja. A vizsga időpontjáról a tanulók a vizsga előtt legalább egy héttel írásban
kapnak értesítést.

11.1. Az osztályozóvizsga és a javítóvizsga ta tárgyi
követel é yei, le o yolításá ak re dje
A Házirend Melléklet rovata tartalmazza a tantárgyanként és évfolyamonként kidolgozott elvárásokat és eljárásrendet.

– 22 –

BMSZC Puskás Tivadar Távközlési és I for atikai Te h iku

Házire d

XII. BÜNTETŐJOGI ÉS FEGYELMI ELJÁRÁS
HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ INTÉZKEDÉSEK
Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési
intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények
megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elveit és az alkalmazandó intézkedések:
• Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő
fenyegetés büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani.
• Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.
• Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézményvezető a tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe- kiskorú tanuló esetén bevonja annak szüleit.
• A vizsgálat lefolytatására az intézményvezető három fős bizottságot hoz létre,
amelyet maga vezet. A vizsgálat alapján a bizottság megítéli, hogy a cselekedettel megvalósult-e a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés. A vizsgálatban a bizottság megállapítja, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor
figyelembe vesszük, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató
munka nyugodt folytatásának feltételeit.
• A vizsgálat és az intézkedések a további hasonló cselekedetek megelőzését szolgálják.
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Házire d

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13.1. A házire d elfogadása
Az iskola igazgatója az oktatói testület, a diákönkormányzat és véleményének, javaslatainak figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. Ezt a tervezetet
véleményezi a diákönkormányzat vezetősége és a képzési tanács, majd a házirendet
az iskola oktatói testülete fogadja el.

13.2. A házire d yilvá osságra hozatala
A házirend az iskola honlapján megtalálható. Egy-egy példányát át kell adni az intézményi tanács, a szülői szervezet, a DÖK és a nevelőtestület számára.

13.3. A házire d felülvizsgálata,

ódosítása

A házirend felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az intézmény dolgozóinak és tanulóinak nagyobb csoportja, az intézményi tanács, a szülői
szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az iskola intézményvezetőjéhez
kell beterjeszteni. A házirend módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival.
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Házire d

XIV. MELLÉKLETEK
Az osztályozóvizsga témakörei tantárgyanként és évfolyamonként külön dokumentumban csatolva.
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A VIZSGA:



ÍRÁSBELI RÉSZ: az írásbeli feladatlap elméleti tudást mér, max. 60perc
SZÓBELI RÉSZ: a szóbeli vizsgán a megadott témasorból 30 perces felkészülés után 15
percben kell ismertetni a húzott tételt egy 3 tagú vizsgabizottság előtt.

ÉRTÉKELÉS:
 A vizsgán az írásbeli és szóbeli vizsgarész eredménye 50-50 %-os arányban jelenik
meg a kapott osztályzatban.
 Az osztályzatok ponthatárai az érettségi százalékszámítás szabályaihoz igazodnak.
 Az elégséges osztályzathoz mindkét vizsgarészben legalább 15%-os eredményt
kell elérni.
a) 80–100% elérése esetén jeles (5)
b) 60–79% elérése esetén jó (4)
c) 40–59% elérése esetén közepes (3)
d) 25–39% elérése esetén elégséges (2)
e) 0–24% elérése esetén elégtelen (1)
Irodalom témakörök
9. évfolyam













A klasszikus görög irodalomból: Iliász, Odüsszeia (részletek)
Szophoklész: Antigoné
A görög színház
Aiszóposz szabadon választott fabulája
A görög líra egyik képviselőjének ismerete
Horatius ódaköltészete: Thaliarchushoz; Leukonoéhoz; Licinius Murenához
Vergilius: IV. ecloga vagy IX. ecloga
Phaedrus
Történetek a Bibliából
Szemelvények az Ószövetségből (a teremtés története; Káin és Ábel; A vízözön
története; A bábeli torony története; Ábrahám kész feláldozni Izsákot; József története;
Jónás)
Szemelvények az Újszövetségből












A középkori irodalom műfajai
Dante Alighieri: A Pokol (részletek)
Petrarca: Daloskönyv (egy szonett elemzése)
Magyarországi humanizmus és a magyar reneszánsz irodalma
Janus Pannonius: Pannonia dicsérete
Búcsú Váradtól; Egy dunántúli mandulafáról
Balassi Bálint költészete (Borivóknak való; Egy katonaének; Búcsúja hazájától; Hogy
Júliára talála; Adj már csendességet)
Az angol színház a 16-17. században:
William Shakespeare: Hamlet
A francia klasszicista színház és dráma: egy Molière- mű elemző bemutatása

10. évfolyam



















A barokk, a magyar barokk, Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek)
A klasszicizmus, a francia klasszicista színház, Molière: Tartuffe
A felvilágosodás, az angol és a német felvilágosodás jellemzői
A francia felvilágosodás jellemzői, az Enciklopédia, Diderot, Rousseau tevékenysége,
műveik, Voltaire: Candide,
A kuruc költészet, a magyar felvilágosodás, Bessenyei György, Batsányi János,
Kazinczy irodalomszervező tevékenysége,
Csokonai Vitéz Mihály költészete; A Reményhez; A tihanyi Ekhóhoz, Az estve,
Tartózkodó kérelem, A Magánossághoz , Memoriter: egy teljes vers vagy két-három
részlet
Berzsenyi Dániel költészete, A közelítő tél, A magyarokhoz I, Osztályrészem,
Memoriter: egy teljes vers
A romantika jellemzői
Az angol romantika, a francia romantika, a német romantika, az orosz romantika.
Shelley, Keats, Poe, V. Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin műveiből
A romantikával együtt jelentkező realizmus Balzac, Stendhal, Gogol műveiből. (1 mű
ismerete)
A magyar reformkor irodalmi élete. A magyar színjátszás kezdetei. Katona József Bánk
bán
Kölcsey Ferenc költészete, egyéb művei; a Hymnus és még két lírai alkotása (pl.
Elfojtódás; Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; Zrínyi második éneke). Értekező prózája (pl.
Nemzeti hagyományok vagy a Parainesis részlete,) Memoriter: Hymnus
Vörösmarty Mihály költészete; Szózat, Előszó és még két lírai alkotás (pl. Késő vágy;
Gondolatok a könyvtárban; Az emberek, A vén cigány), illetve a Csongor és Tünde
Petőfi Sándor életműve; témák: szerelem, táj, ars poetica, forradalmi látomásversek, A
puszta télen; A XIX. század költői; Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén,
és még legalább három-négy lírai alkotás, Az apostol vagy A helység kalapácsa,
Memoriter: A XIX. század költői és egy teljes vers, vagy két részlet
Jókai Mór: Az arany ember

11. évfolyam
Arany János: Toldi estéje
Arany János lírai művei
Arany János balladaköltészete
Madách Imre: Az ember tragédiája
Mikszáth Kálmán novellái
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
Klasszikus modernség a világirodalomban I. Próza (Dickens, Flaubert, Tolsztoj vagy
Dosztojevszkij)
Klasszikus modernség a világirodalomban II. Líra (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Rilke
vagy Whitman)
Klasszikus modernség a világirodalomban III. Dráma (Csehov vagy Ibsen)
Ady Endre szerelmi lírája
Ady Endre magyarság- és Párizs-versei
Ady Endre istenes versei és háborúellenes költészete
Babits Mihály lírai művei
Babits Mihály Jónás könyve
Kosztolányi Dezső lírai művei
Kosztolányi Dezső novellái
Kosztolányi Dezső: Édes Anna
Móricz Zsigmond novellái
Móricz Zsigmond: Úri muri
Vajda János portréja és költészete
Juhász Gyula portréja és költészete
Tóth Árpád portréja és költészete
Krúdy Gyula írói portréja és egy novellája
Karinthy Frigyes portréja és két műve


























12. évfolyam










Az avantgárd – Apollinaire: A Mirabeau-híd, A megsebzett galamb és a szökőkút
(képvers)
Franz Kafka: Az átváltozás (abszurd, fantasztikum)
Thomas Mann: Mario és a varázsló
A modernség drámairodalma – Bertolt Brecht: Koldusopera (epikus színház,
elidegenítő effektus)
Magyar irodalom a második világháborúig
Kassák Lajos és a magyar avantgárd: A ló meghal, a madarak kirepülnek, Egy ember
élete (önéletrajz, emlékirat)
József Attila: Mama, Születésnapomra, Tiszta szívvel – Tájköltészet: Külvárosi éj, A
város peremén, Elégia – Óda – Eszmélet – A Dunánál – Az utolsó évek: Kései sirató,
Tudod, hogy nincs bocsánat, Az utolsó vershármas
Memoriter: Tiszta szívvel, Óda, A Dunánál, Külvárosi éj és egy kései versének
jellemző részletei



















Radnóti Miklós: Ikrek hava, Mint a bika, Nem tudhatom – Hitvesi költészete: Két
karodban, Tétova óda – Eklogák: IX. ekloga, Első és Negyedik ecloga, Töredék,
Hetedik ecloga, Nyolcadik ecloga – A bori notesz versei: Á la recherche, Levél a
hitveshez, Erőltetett menet, Razglednicák
Memoriter: Nem tudhatom…, Erőltetett menet, Hetedik ecloga jellemző részletei
Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év, Te meg a világ, Az Egy álmai, Semmiért egészen
Magyar irodalom 1945 után
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai – részlet (korrajz, krízisregény)
Németh László: Gyász – részlet (tudatregény)
Illyés Gyula: Fáklyaláng – Költészete: Testvérek, Egy mondat a zsarnokságról,
Koszorú
Weöres Sándor: A vers születése – A teljesség felé – Fű, fa, füst, XX. századi freskó,
Játékversek
Örkény István: Tóték, Egyperces novellák (fekete humor)
Ottlik Géza: Iskola a határon (elbeszélői önreflexió)
Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Nagy László - két-három vers
Memoriter: Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet - Pilinszky János: Négysoros
A közelmúlt magyar irodalmából
Kertész Imre: Sorstalanság (holokausztirodalom, irodalmi munkanapló)
Bodor Ádám, Gion Nándor, Kányádi Sándor – részletek a műveikből
Kortárs magyar irodalom – Dragomán György: A fehér király – részletek
(diktatúraregény, vendégszöveg)

Magyar nyelv

9. évfolyam

















Kommunikációs alapismeretek (tényezői és funkciói)
A tömegkommunikáció műfajai (nyomtatott sajtó, elektronikus
médiumok)A tömegkommunikáció hatása a nyelvhasználatra
A személyes, csoportos és nyilvános
kommunikáció A tömegkommunikáció
(médiumok, sajtóműfajok)
A nonverbális kommunikáció (mimika, gesztus, testbeszéd,
térközszabályozás) Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői
Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhangzók és
mássalhangzókrendszere
A hangok alapvető képzési, ejtési jellemzői
A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése
Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, kapcsolódási
szabályaik
A szavak szófaji rendszere
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai
A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes használatuk a
mondatok felépítésében
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai, az egyszerű
és összetett mondatok típusainak felismerése, elemzése, a helyes mondatszerkesztés a
gyakorlatban
Helyesírási ismeretek
A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei
A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója
Az egybe-és különírásszabályai, a gyakoribb tulajdonnevek írására

10. évfolyam














Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint
(elbeszélő, leíró, elemző- meggyőző szövegtípusok,,magánéleti és nyilvános
szövegtípusok, írásbeli, szóbeli szövegtípusok, az internet szövegtípusai)
A továbbtanuláshoz és a munka világában szükséges gyakorlati szövegtípusok (Levél,
hivatalos levél, kérvény, panaszlevél, önéletrajz, motivációs levél, pályázat, jegyzőkönyv,
elismervény, meghatalmazás, vitaindító, hozzászólás, szórólap, méltatás)
A nyelvi stílus
A stílus kifejező ereje
A társalgási stílus
A tudományos és ismeretterjesztő stílus
A publicisztikai stílus
A hivatalos stílus
A szónoki stílus
Zeneiség és vizuális elrendezés a hétköznapi és szépművészi szövegekben
A képszerűség eszközei a hétköznapi és szépirodalmi szövegekben
Alakzatok a hétköznapi és szépirodalmi szövegekben
A szó és a mondat a hétköznapi és szépirodalmi szövegekben

11. évfolyam
Retorikai ismeretek
 A szónok tulajdonságai, feladatai
 A szónoki beszéd kommunikációs funkciói
 A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a
megszólalásig.Az érv felépítése, érvtípusok, az érvelés logikája, technikája; az érvek
elrendezése
 Az érvelés hibái
 A cáfolat módszerei
 A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése, a hatásos előadásmód eszközei
Általános nyelvészeti ismeretek
 A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része
 A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb nyelvtípusok és
jellemzőik (azanyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek jellemző tulajdonságainak
összehasonlító megfigyelése)
 Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek
Nyelv és társadalom
 A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete
 A vitakészség, a meggyőző érvelés képessége: ismeret és véleményalkotás a
nyelvtervezésnéhány alapvető kérdéséről (nyelvvédelem és nyelvművelés).
 A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi
norma. A nyelvváltozatok rendszere, vízszintes és függőleges
tagolódásuk.
 A köznyelv jellemzői, használati területe.
 A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző használati köre,
szókincse.

12. évfolyam
















A magyar nyelv története
Nyelvrokonság: módszer és elmélet
A magyar nyelv eredete és rokonsága
A magyar nyelvtörténet főbb szakaszai
Nyelvemlékeink
A magyar nyelv szókincsének változásai
A magyar nyelv egységesülése az ómagyar kortól a reformkorig
A magyar nyelv sztenderdizációja a reformkort követően
Nyelv és társadalom
A köznyelvet és a nyelvi normát alakító tényezők
A csoportnyelvek
Magyar nyelvjárások a határon innen és túl
Nyelvművelés
A magyar nyelv helyzete a szomszédos országokban
A magyarországi nemzeti kisebbségek nyelvhasználata

A matematika osztályozó vizsga témakörei
9. évfolyam:
1. Halmazok
2. Algebra
3. Függvények
4. Egyenletek, lineáris. kétismeretlenes egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, szöveges
feladatok
5. Geometriai alapfogalmak, nevezetes vonalak és pontok, egybevágóság
6. Statisztika, kombinatorika
A feladatsor 60 perces.
0-20% esetén elégtelen
21-29% esetén szóbeli felelet, amelynek 50%-át kell teljesíteni az elégségeshez
30% - elégséges
45% - közepes
65% - jó
85%- jeles

10. évfolyam:
1. Gyökös kifejezések és függvények
2. Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, szöveges feladatok
3. Geometria
Kerületi és középponti szögek
Hasonlóság
6. Trigonometria
Hegyesszögek szögfüggvényei
6. Kombinatorika, valószínűségszámítás, kombinatorikus valószínűségi modell
A feladatsor 60 perces.
0-20% esetén elégtelen
21-29% esetén szóbeli felelet, amelynek 50%-át kell teljesíteni az elégségeshez
30% - elégséges
45% - közepes
65% - jó
85%- jeles

11. évfolyam:
1. Szinusz- és koszinusztétel, alkalmazásuk
2. Hatvány, gyök, logaritmus
3. Vektorok, koordinátageometria
4. Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus függvények, egyenletek, addíciós tételek
6. Statisztika, kombinatorika, valószínűségszámítás, gráfok
A feladatsor 60 perces.
0-20% esetén elégtelen
21-29% esetén szóbeli felelet, amelynek 50%-át kell teljesíteni az elégségeshez
30% - elégséges
45% - közepes
65% - jó
85%- jeles

12. évfolyam:
1. Sorozatok, számtani és mértani sorozatok
2. Terület, felszín, térfogatszámítás
3. Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel
4. A középiskolai matematika tananyag ismétlése
Érettségi jellegű összefoglaló feladatok a négy év témaköreiből
A feladatsor 60 perces.
0-14% esetén elégtelen
15-25% esetén szóbeli felelet, amelynek 50%-át kell teljesíteni az elégségeshez
25% - elégséges
40% - közepes
60% - jó
80%- jeles

9. előkészítő. évfolyam:
1. Halmazok
Halmazok alapfogalmai, halmazműveletek, halmazok számossága, részhalmaz,
számhalmazok
2. Algebra
Számolás és betűkifejezések használata
Egyenletek megoldása, szöveges feladatok, egyenlőtlenség megoldása

3. Függvények
4. Geometria
Geometriai alapfogalmak, háromszögek, négyszögek és tulajdonságaik, alapszerkesztések,
terület és kerület kiszámítása
5. Kombinatorika
A feladatsor 60 perces.
0-20% esetén elégtelen
21-29% esetén szóbeli felelet, amelynek 50%-át kell teljesíteni az elégségeshez
30% - elégséges
45% - közepes
65% - jó
85%- jeles

Az emelt matematika osztályozó vizsga témakörei
11. évfolyam:
1. Függvények ábrázolása és jellemzése
2. Sorozatok, sorozatok tulajdonságai teljes indukció, sorozatok határértéke, konvergens
sorozatok
3. Függvények határértéke
4. Differenciálszámítás, függvénygörbe adott pontbeli érintője, szálsőértékfeladatok
megoldása, teljes függvényvizsgálat
A feladatsor 60 perces.
0-14% esetén elégtelen
15-24% esetén szóbeli felelet, amelynek 50%-át kell teljesíteni az elégségeshez
32% - elégséges
33% - közepes
46% - jó
65%- jeles

12. évfolyam:
1. Integrálszámítás, határozott és határozatlan integrál, Newton-Leibnitz formula,
területszámítás integrál segítségével, forgástestek térfogata, fizikai alkalmazások
2. Kombinatorika, valószínűségszámítás
ismétléses kombináció, binomiális tétel, összetett feladatok
feltételes valószínűség, binomiális és hipergeometrikus eloszlások, várható érték,
valószínűség geometrikus modellje

3. Végtelen mértani sor, középértékek, statisztika, szórás
4. Összetett koordinátageometria feladatok, parabola fogalma, egyenlete, adott pontbeli
érintője
5. Trigonometrikus egyenletek, addíciós tételek
6. Vegyes emelt szintű érettségi feladatok megoldása
A feladatsor 60 perces
0-14% esetén elégtelen
15-24% esetén szóbeli felelet, amelynek 50%-át kell teljesíteni az elégségeshez
32% - elégséges
33% - közepes
46% - jó
65%- jeles

Történelem
A vizsga
A vizsga két részből – írásbeli és szóbeli vizsgarész – áll. Mindkét vizsgarész feladatai az
érettségin mért kompetenciákat mérik, melyek a következők: Feladatmegértés;
Ismeretszerzés, források használata; Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása; Tájékozódás
térben és időben, Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú
gondolkodás. Az osztályozó vizsga követelményei igazodnak a Nemzeti Alaptanterv részletes
követelményeihez és az érettségi követelményekhez.
Az írásbeli feladatlapban a fent kijelölt témákból teszt és esszé jellegű feladatok jelennek meg
különböző forrástípusokhoz kapcsolódóan.
Szóbeli vizsgán a megadott tételsorból 30 perces felkészülés után kell ismertetni a húzott
tételt egy 3 tagú vizsgabizottság előtt.
Értékelés
A vizsgán az írásbeli és szóbeli vizsgarész eredménye 50-50 %-os arányban jelenik meg a
kapott osztályzatban. Az elégséges osztályzathoz mindkét vizsgarészben legalább 15%-os
eredményt kell elérni.
a) 80–100% elérése esetén jeles (5)
b) 60–79% elérése esetén jó (4)
c) 40–59% elérése esetén közepes (3)
d) 25–39% elérése esetén elégséges (2)
e) 0–24% elérése esetén elégtelen (1)
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9. évfolyam
Az írásbeli vizsga részletes követelményei:
Témakör
I. Civilizáció és
államszervezet az
ókorban

Témák
Az állam működése az Óbabiloni Birodalom példáján.
A polisz, az athéni államszervezet és működése. Kleiszthenész és Periklész.
A görög embereszmény és építészet jellemzői.
A római köztársaság államszervezete és működése.
Köztársaságból egyeduralom: Caesar és Augustus.
Római városépítészet, amfiteátrumok, fürdők, vízvezetékek és utak.

II. Vallások az
ókorban

Görög és római istenek.
A zsidó monoteizmus.
Jézus tanításai. A páli fordulat.
Keresztény-üldözések, a kereszténység elterjedése a Római Birodalomban. A
Szentháromság-tan.

III. Hódító
birodalmak

Népvándorlás, a Római Birodalom összeomlása.
Mohamed tanításai és a Korán.
Az arab hódítás feltartóztatása Európában: Poitiers, Bizánc.

IV. A középkori
Európa

Az uradalom. Az önellátástól az árutermelésig.
A jobbágyok kötelességei és jogai.
Az uralkodói hatalom és korlátai: hűbériség, rendiség.
A középkori város és lakói, kiváltságai.
A céhek, a helyi és távolsági kereskedelem.
A román, gótikus és reneszánsz építészet jellemzői európai és magyar példák
alapján.

V. A magyar nép
eredete és az
Árpád-kor

A honfoglalás okai és menete. A kalandozások
Géza és I. (Szent) István államszervező tevékenysége
II. András és az Aranybulla, az átalakuló társadalom.
Tatárjárás, IV. Béla és az ország újjáépítése

VI. A középkori
Magyar Királyság
fénykora

A királyi hatalom újbóli megszilárdítása (gazdasági és politikai reformok) I.
Anjou Károly idején.
Nagy Lajos 1351-es törvényei.
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Az Oszmán Birodalom és hódításai a Balkánon.
Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi János törökellenes harcai.
Hunyadi Mátyás rendi központosított monarchiájának jellemzői (államszervezet,
jövedelmek és kiadások, aktív védelem a török ellen).
Követelmények szóbeli vizsgán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Az athéni államszervezet és működése a demokrácia virágkorában
A görög-római építészet
A zsidó monoteizmus
A kereszténység kialakulása, tanai, elterjedése
Mohamed tanításai és a Korán; az arab hódítás feltartóztatása Európában
Az uradalom, a földbirtokosok és jobbágyok kötelességei és jogai
A középkori város és lakói, a város kiváltságai, a céhek, a helyi és távolsági
kereskedelem
8. Az egyházi hierarchia, az egyházi intézményrendszer, a szerzetesség Európában és az
Árpád-kori Magyarországon
9. Román, gótikus és reneszánsz építészet európai és magyar példák alapján
10. A honfoglalás okai és menete, a kalandozások/támadó hadjáratok
11. Géza és I. (Szent) István államszervező tevékenysége, a földbirtokrendszer és a
vármegyeszervezet.
12. Az Aranybulla legfontosabb elemei
13. IV. Béla uralkodása: a tatárjárás és újjáépítés.
14. A királyi hatalom újbóli megszilárdítása Anjou I. Károly idején, a visegrádi
királytalálkozó.
15. Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János és Hunyadi Mátyás törökellenes harcai
16. Hunyadi Mátyás: a központosított királyi hatalom, jövedelmek és kiadások,
birodalomépítő tervek
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10. évfolyam
Az írásbeli vizsga részletes követelményei:
Témakör
I. A kora újkor

Témák
A portugál és spanyol felfedezések következményei.
A világkereskedelem kialakulása, az árforradalom, a manufaktúra
A reformáció: Luther és Kálvin fellépése.
A reformáció Magyarországon, Etnikai sokszínűség és vallásbéke Erdélyben.
A katolikus megújulás és a barokk Európában és Magyarországon.

II. A török
hódoltság kora
Magyarországon

A mohácsi csata és közvetlen előzményei, a kettős királyválasztás.
Az ország három részre szakadása, a várháborúk kora.
Az Erdélyi fejedelemség viszonylagos önállósága.
A török kiűzése Magyarországról.

A felvilágosodás új világképe és államelméletei, az Emberi és polgári jogok
III. A
felvilágosodás kora nyilatkozata.
Az angol alkotmányos monarchia működése, az amerikai elnöki típusú
köztársaság jellemzői.
IV. Magyarország
a XVIII.
században

A Rákóczi-szabadságharc okai és céljai, politikai és katonai fordulópontjai, a
szatmári béke.
Magyarország benépesítése - a belső vándorlás, a szervezett betelepítés és az
öntevékeny betelepülés – és a benépesítés következményei.
A felvilágosult abszolutizmus céljai.
Mária Terézia együttműködése a rendekkel és reformja.
II. József reformpolitikája és kudarca.

V. Az új eszmék az A XIX. század új eszméi: liberalizmus (jogegyenlőség és alkotmányosság),
nacionalizmus (nemzetépítés és nemzetállam), konzervativizmus (szerves reform
iparosodás kora
és a forradalom elutasítása).
Az ipari forradalom első és második hullámának jellemzői és következményei.
VI. A reformkor

A reformkor kibontakozása és fő kérdései: a magyar nyelv ügye és a nemzetté
válás, a jobbágykérdés (örökváltság, kárpótlás), a polgári alkotmányosság
kérdése.
Széchenyi István programja.
Kossuth Lajos programja.
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VII. A forradalom
és szabadságharc

A pesti forradalom és az első magyar polgári alkotmány: az áprilisi törvények.
A Batthyány-kormány tevékenysége, az önvédelmi harc megindulása, a tavaszi
hadjárat.
A Függetlenségi nyilatkozat, kísérlet az önálló állam megteremtésére, a
szabadságharc leverése és a megtorlás.

Követelmények szóbeli vizsgán:
1. A portugál és spanyol felfedezések, a korai kapitalizmus (árforradalom, manufaktúrák,
bankok és tőzsde, a jobbágyrendszer átalakulása)
2. A reformáció, a protestáns egyházak megszerveződése és a protestantizmus
elterjedése Európában és Magyarországon
3. Az ellenreformáció, a katolikus megújulás és a barokk Európában és Magyarországon
4. A mohácsi csata és közvetlen előzményei, a kettős királyválasztás
5. Az ország három részre szakadása; a várháborúk (1541–1568)
6. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete
7. A Rákóczi-szabadságharc okai, céljai, fordulópontjai és a szatmári béke
8. Magyarország újranépesülése és újranépesítése
9. Mária Terézia és II. József reformjai
10. A felvilágosodás államelméletei; az Emberi és polgári jogok nyilatkozata
11. A brit alkotmányos monarchia és az amerikai köztársaság működése
12. Új eszmék: liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus
13. Az ipari forradalom első hulláma: textilipar, közlekedés, gyáripar
14. Az ipari forradalom második hulláma - kutatás és fejlesztés, közlekedés, vegyipar,
gépipar, elektronika – a világban
15. A reformkor fő kérdései (a magyar nyelv ügye, a jobbágykérdés, a polgári
alkotmányosság kérdése)
16. Széchenyi és Kossuth programja és vitája
17. A pesti forradalom és az áprilisi törvények
18. A szabadságharc főbb eseményei: harc a dinasztiával és a nemzetiségekkel, tavaszi
hadjárat. Függetlenségi nyilatkozat, a szabadságharc leverése.
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11. évfolyam
Az írásbeli vizsga részletes követelményei:
Témakör

Témák

I. A
nemzetállamok
születése és a
szocialista eszmék
megjelenítése

Szocializmus eszméje (társadalmi egyenlőség és tulajdonviszonyok), a
Kommunista kiáltvány.

II. A dualizmus
kora

A kiegyezés és okai. A közös ügyek rendszere. A magyar államszervezet.

A nemzeti egység megteremtése (politika, gazdaság, kultúra) Németország és az
Egyesült Államok történetén keresztül.
A polgári nemzetállam kiépítése
A gazdasági kiegyezés. Állami gazdaságpolitika: a vasútépítés, mezőgazdaság és
élelmiszeripar, modernizálódó ipar.
Nemzetiségi kérdés a dualizmus korában. A horvát-magyar kiegyezés és a
nemzetiségi törvény. Autonómiatörekvések. Zsidó emancipáció, a zsidóság
részvétele a modernizációban. Cigányok/romák a dualizmus kori
Magyarországon.

III. A nagy háború Az első világháború előzményei Az újkori gyarmatosítás okai és céljai. Az
imperializmus és a nagyhatalmi érdekek, balkáni konfliktusok.
A világháború kitörése és jellemzői. A hadviselő felek és a frontok.
Magyarország részvétele az első világháborúban.
IV. Az átalakulás
évei

Forradalom és kommunista hatalomátvétel Oroszországban.
A Monarchia és a történelmi Magyarország bomlása.
Forradalmi átalakulás és kommunista hatalomátvétel. Az ellenforradalom
győzelme.
A versailles-i békerendszer (a nagyhatalmi érdekek érvényesítése, az
önrendelkezés elve és a hatalmi érdekek gyakorlata, jóvátétel, hadseregkorlátozás, határváltozások.)
A trianoni békediktátum

A sztálini Szovjetunió (A totális diktatúra és a pártállam kiépítése, a
V. A két
világháború között tervgazdaság és a kollektivizálás, a terror).
A nagy gazdasági világválság. Állami beavatkozás a gazdaságba.
A náci Németország (a nemzetiszocialista ideológia és mozgalom, a totális állam
kiépítése, a terror eszközei, német terjeszkedés a háború előtt).
VI. A Horthykorszak

A király nélküli alkotmányos királyság és a korlátozott parlamentarizmus
rendszerének kiépülése
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Konszolidáció az 1920-as években (A gazdaság szerkezetváltása, a klebelsbergi
oktatás- és kultúrpolitika eredményei, földkérdés, társadalmi kérdések, a
külpolitika új irány és első eredménye).
Az 1930-as évek Magyarországa
VII. A második
világháború

A második világháború előzményei (Közép-Európa felosztása) és kitörése
A második világháború főbb hadszínterei, eseményei és jellemzői
Magyarország sodródása és háborús szerepvállalása a második világháborúban
Holokauszt Európában és Magyarországon. A nürnbergi per.
A kiugrási kísérlet és a nyilas uralom. A magyarországi hadszíntér
(Megszabadulás és szovjet megszállás, az ország kifosztása, szovjet
deportálások).

Követelmények szóbeli vizsgán:
1. A polgári nemzetállam jellemzői, alkotmányosság és jogegyenlőség Németország, az
Amerikai Egyesült Államok példáján
2. Az ipari forradalom második hulláma - kutatás és fejlesztés, közlekedés, vegyipar,
gépipar, elektronika – a világban
3. A szocializmus eszméje (marxizmus)
4. A kiegyezés okai, a közös ügyek, a magyar államszervezet
5. Gazdasági kiegyezés és állami gazdaságpolitika a dualista Magyarországon
6. Etnikai viszonyok, nemzetiségi kérdés Magyarországon a dualizmus korában
7. A háború jellemzői, hadviselő felek – Magyarország részvétele a háborúban
8. A forradalmi átalakulás kísérlete, tanácsköztársaság, ellenforradalom
Magyarországon 1918–1920-ban
9. A trianoni békediktátum születése, tartalma és következményei
10. A nemzetiszocialista Németország
11. A kommunista Szovjetunió
12. Politikai és gazdasági konszolidáció Magyarországon az 1920-as években
13. A második világháború kitörése, hadviselő felek, a világháború jellemzői
14. A területi revízió lépései, Magyarország háborúba sodródásának folyamata
15. A zsidóság jogfosztásának folyamata és a holokauszt Európában és Magyarországon
16. Hadszíntérré vált ország: német megszállás, nyilas diktatúra, deportálások a
Szovjetunióba
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12. évfolyam
Az írásbeli vizsga részletes követelményei:
Témakör

Témák

I. A két
világrendszer
szembenállása

Az ENSZ megalapítása. A párizsi béke és következményei (Kitelepítések és
lakosságcserék a háború után).

II. Háborútól a
forradalomig

A háború utáni újrakezdés: a kommunisták térnyerése és az újjáépítés (a
földosztás, köztársaság, választások 1945, 1947).

A szovjet-amerikai szembenállás és a két érdekszféra kialakulása. A két
világrend jellemzői. A két Németország.

A Rákosi-diktatúra (Az egypárti diktatúra kiépítése, államosítás és
kollektivizálás, koncepciós perek, egyházüldözés, erőltetett iparosítás, a terror és
a diktatúra hatása a mindennapi életre).
III. Az 1956-os
forradalom és
szabadságharc
IV. A kádári
diktatúra

A forradalom okai és közvetlen előzményei.
A forradalom és szabadságharc céljai, eseményei, a szovjet intervenció és a
szabadságharc leverése.
A Kádár-rendszer kiépülése (A megtorlások, a pártállam és szervezetei, a kádári
alku).
A Kádár-rendszer jellemzői, életmód és mindennapok (a mezőgazdaság
szocialista átszervezése, a tervgazdaság, a gazdasági reform és a második
gazdaság, a „gulyáskommunizmus”, népesedési folyamatok, kultúrpolitika,
korlátozott nyilvánosság).

Az olajválság és hatásai a tőkés, illetve szocialista országokra. A kis
V. A kétpólusú
hidegháború.
világ és felbomlása
A katonai egyensúly felborulása: a Szovjetunió gazdasági kimerülése és
felbomlása
Németország újraegyesítése (magyar szerepvállalás). A kommunista diktatúrák
bukása Közép-Európában
A Kádár-rendszer végnapjai. Az 1989-es év főbb politikai eseményei, a
VI. A
rendszerváltoztatá tárgyalásos forradalom; alkotmánymódosítás. A harmadik Magyar Köztársaság
kikiáltása.
s folyamata
A piacgazdaságra való átállás, gazdasági szerkezetváltás, privatizáció.
VII. A világ a XXI. A globalizáció jelenségei, a globális világgazdaság jellemzői és ellentmondásai
(demográfiai változások, népmozgások, válsággócok, helyi konfliktusok és
században
terrorizmus, értékek és értékválságok).
Az Európai Unió főbb szervei és működésük.
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VIII.
Magyarország a
XXI. században

A demokrácia működése Magyarországon (Az Alaptörvény, a hatalmi ágak és
intézményeik, önkormányzati rendszer, a választási rendszer).

A határon túli magyarság helyzete napjainkban (Demográfiai jellemzők és
IX. A magyarság
és a magyarországi folyamatok, az asszimilációs politika hatásai, autonómia és kisebbségi jogok
nemzetiségek a 20- kérdése, anyanyelvű oktatás és kultúra).
21. században
Magyarországi nemzetiségek helyzete (A cigányok/romák 20–21. századi
története, demográfiai jellemzők és folyamatok, kulturális autonómia és
kisebbségi jogok, anyanyelvű oktatás és kultúra).
Követelmények szóbeli vizsgán:
1. A szovjet–amerikai szembenállás, a két Németország létrejötte, a két világrend
jellemzői
2. A Rákosi-diktatúra jellemzői, a gazdasági élet és a mindennapok a diktatúra idején
3. Az 1956-os forradalom okai és céljai, a szabadságharc és leverése, a megtorlás
4. A Kádár-korszak jellemzői: a pártállam, a téeszesítés, a tervgazdaság, a
kultúrpolitika, a kádári alku
5. Németország újraegyesítése, a Szovjetunió felbomlása, a kommunista diktatúrák
bukása Közép-Európában
6. A rendszerváltoztatás (1989–1991)
7. Az Európai Unió főbb szervei és működésük
8. A demokrácia működése Magyarországon: az Alaptörvény, a hatalmi ágak és
intézményeik, az önkormányzatok és a választási rendszer
9. A határon túli magyarok helyzete napjainkban (demográfia, asszimiláció, autonómia,
oktatás)
10. A magyarországi nemzetiségek és a cigányság helyzete napjainkban
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Osztályozó vizsga témakörei angol nyelvből évfolyamonként
9. évfolyam
1. Bemutatkozás, személyes adatok
2. Család
3. Hétköznapi teendők, szokások
4. Időjárás
5. Útbaigazítás, instrukcióadás
10. évfolyam
1. Személyek külső és belső tulajdonságainak körülírása
2. Nyaralás, utazás
3. Szabadidős tevékenységek
4. Lakóhely bemutatása
5. Étkezési szokások
11. évfolyam
1. Vásárlás
2. Munka világa
3. Környezetünk, környezetvédelmi kihívások
4. Sport
5. Egészség
12. évfolyam
1. Család, életkorszakok, ünnepek
2. Emberek: külső és belső tulajdonságok
3. Lakóhely, környék, házimunka, lakásbérlés
4. Iskola, nyelvtanulás
5. Munka, foglalkozások, álláskeresés
6. Pénzügyek, vásárlás, szolgáltatások, panasztevés
7. Egészség, táplálkozás, betegségek, sérülések,
8. Utazás, közlekedés, szállásfoglalás
9. Kultúra, szabadidő, mozi
10. Sport
11. Tudomány és technológia, találmányok és felfedezések
12. Természet és környezetvédelem

A vizsga menete
A 60 perces írásbelit követően szóbeli vizsgára kerül sor bizottság előtt. A szóbeli vizsgán nincs
felkészülési idő.
Az értékelés alappillérei:
Olvasásértés
Nyelvhelyesség
Hallott szöveg értése
Íráskészség
Szóbeli: beszédkészség
Az írásbeli, a szóbeli és a végső osztályzat százalékban kifejezett határai:
0-40% =1 (elégtelen)
41% -55% =2 (elégséges)
56% -70% =3 (közepes)
71% -84% =4 (jó)
85% -100% =5 (jeles)

Osztályozó vizsga követelményei fizikából évfolyamonként
9. évfolyam
1. SI fizikai mennyiségei, mértékegységek átváltása, prefixumok használata.
2. Klímaváltozás.
3. Hőtani folyamatok
4. Gázok
5. Halmazállapot változások

6. Hidrosztatika
10. évfolyam

1. Egyszerű mozgások
2. Erőtan, egyensúly
3. Munka, energia
4. Hőtani folyamatok
5. Termodinamika
6. Folyadékok, gázok dinamikája
7. Csillagászat

11. évfolyam
1. Rezgések, mechanikai hullámok

2. Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség
3. Indukciós jelenségek
4. Elektromágneses hullám, foton, spektrum.
5. Tükör, lencse, fókuszpont, látszólagos- és valódi kép, színfelbontás. Teljes visszaverődés.
6. Elektromágneses rezgés, hullám.
7. Fényelektromos hatás, röntgensugárzás.
8. Vonalas színkép, az anyag kettős természete.
9. Tömeg-energia egyenértékűség.
10. Radioaktivitás. Felezési idő.

Az osztályozó vizsgán egy 90 perces írásbelivel kezdődik. A vizsgázónak az ismereteit össze kell
kapcsolnia a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai eszközök működésével.
Ismernie és alkalmaznia kell a fizikai alapmennyiségeket, tudnia kell azok mérését, átváltását,
jelölését.
Egyszerű számítási feladatokat kell megoldania, grafikonokat, ábrákat kell értékelnie, elemeznie,
használni a feladatok megoldása során, esetleg a vizsgázónak kell önállóan elkészíteni. Egyszerű fizikai
kísérleteket tudnia kell kiértékelni, a tapasztalatokat levonni.
0-19% esetén elégtelen
20-29% esetén szóbeli felelet, amelynek 50%-át kell teljesíteni az elégségeshez
30-44% esetén elégséges
45-59% esetén közepes
60-79% esetén jó
80-100% jeles

Budapest, 2021.09.15.

Beregszászi Zoltán
munkaközösség-vezető

A digitális kultúra osztályozó vizsga témakörei
9. évfolyam:
1. Szövegszerkesztés
2. Grafika (pixel- és vektorgrafikus rajzolóprogram használata)
3. Prezentációkészítés
4. Online kommunikáció
5. Táblázatkezelés alapjai
A feladatsor 45 perces, gyakorlati feladatokból áll
0-20% esetén elégtelen
21-29% esetén szóbeli felelet, amelynek 50%-át kell teljesíteni az elégségeshez
30% - elégséges
45% - közepes
65% - jó
85%- jeles

10. évfolyam:
1. Táblázatkezelés
2. Adatbáziskezelés
A feladatsor 45 perces, gyakorlati feladatokból áll
0-20% esetén elégtelen
21-29% esetén szóbeli felelet, amelynek 50%-át kell teljesíteni az elégségeshez
30% - elégséges
45% - közepes
65% - jó
85%- jeles

9. előkészítő. évfolyam:
1. Szövegszerkesztés
2. Grafika (pixel- és vektorgrafikus rajzolóprogram használata)
3. Prezentációkészítés
A feladatsor 45 perces, gyakorlati feladatokból áll
0-20% esetén elégtelen
21-29% esetén szóbeli felelet, amelynek 50%-át kell teljesíteni az elégségeshez
30% - elégséges
45% - közepes
65% - jó
85%- jeles

Az informatika osztályozó vizsga témakörei
11. évfolyam:
1. Szövegszerkesztés
2. Táblázatkezelés
3. Prezentáció, grafika
4. Weblapszerkesztés grafikus alkalmazás segítségével
6. Adatbáziskezelés
A feladatsor 60 perces.
Szóbeli felelet a középszintű informatika szóbeli érettségi kiadott témaköreinek megfelelő
anyagból
0-24% elégtelen
25% - elégséges
40% - közepes
60% - jó
80%- jeles

Osztályozó vizsga követelményei kémiából évfolyamonként
11. évfolyam
I. Milyen részecskékből állnak az anyagok?
II. Mi okozza a fizikai tulajdonságokat?
III. Az elektron egy másik atommag vonzásába kerül
IV. Csoportosítsuk a kémiai reakciókat!
V. Miért más egy kicsit a szerves kémia?
VI. Szénhidrogének és halogéntartalmú szerves vegyületek
VII. Oxigén- és nitrogéntartalmú szerves vegyületek
VIII. Biológiai jelentőségű anyagok
12. évfolyam

I. Az elemek és szervetlen vegyületeik
II. A fémek általános jellemzése
III. Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban
IV. Az építőanyagok kémiája
V. Kőolaj
VI. Műanyagok
Az osztályozó vizsgán egy 90 perces írásbelivel kezdődik. A vizsgázónak az ismereteit össze kell
kapcsolnia a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai eszközök működésével. Ismernie kell az
anyagok jellemzésének szempontjait.
0-19% esetén elégtelen
20-29% esetén szóbeli felelet, amelynek 50%-át kell teljesíteni az elégségeshez
30-44% esetén elégséges
45-59% esetén közepes
60-79% esetén jó
80-100% jeles

Budapest, 2021.09.15.

Beregszászi Zoltán
munkaközösség-vezető

Az osztályozó- és javítóvizsga követelményei
Hálózatok I. gyakorlat tantárgyból
A vizsga írásbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
Az írásbeli vizsga 60 perces, amely során az adott tanév anyagából kitűzött feladatokat kell
megoldani. Használható segédeszközök: kék vagy fekete színű toll.
A gyakorlati vizsga 30 perces, ami nem igényel külön felkészülési időt. A gyakorlati vizsgán
tételt kell húzni. A tételek a tananyagban szereplő készségek, képességek és ismeretek önálló
alkalmazását kérik számon a Packet Tracer szimulációs szoftver segítségével.
Az értékelés során az írásbeli részt 70%-ban, a gyakorlati részt 30%-ban kell figyelembe venni.
Az osztályzat az alábbiak szerint alakul ki:
40%-tól elégséges,
55%-tól közepes,
70%-tól jó és
85%-tól jeles.
Témakörök a 11.évfolyamon:
 IP címzés- és alhálózat számítás, IP címek beállítása, DHCP konfigurálása
 Hálózati eszközök üzembehelyezése, működés ellenőrzése; Kommunikáció helyi
vezetékes hálózaton és interneten
 Forgalomirányító kezdeti konfigurációja
 Hálózati szolgáltatások és protokollok beállítása (http, ftp, email, DNS)
 Távoli hozzáférés (Telnet) konfigurálása hálózati eszközön
 Kettes számrendszer, bináris és decimális számrendszerek közötti átváltás
 IP címzés- és alhálózat számítás, IP címek beállítása, DHCP konfigurálása
 IPv6 címzés, IPv6 címek használata a LAN-ban
 Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás
 Tűzfalak beállítása, vírus- és kémprogramirtó programok használata, hibaelhárítás
 Biztonságos távoli hozzáférés (SSH) konfigurálása hálózati eszközön
Témakörök a 12.évfolyamon:









Kapcsolók portjainak beállítása
Kapcsolók védelme
Kapcsolók portbiztonsága
VLAN-ok konfigurálása
VLAN-ok közötti forgalomirányítás konfigurálása
IPv4 és IPv6 statikus útvonalak létrehozása
VLSM hálózatok tervezése, konfigurálása
Dinamikus forgalomirányítás, routing táblázat értelmezése








A RIP protokoll konfigurálása (v1, v2)
Egyterületű OSPFv2 konfigurációja
Hozzáférési listák (ACL) konfigurálása
DHCPv4 szerver és kliens beállítása
DHCPv6 szerver és kliens beállítása
NAT konfigurálása

A témakörök részletes tartalmi követelményeit a szakmához tartozó, a képzés szerkezetét és
tartalmát meghatározó programtanterv tartalmazza.
Budapest, 2021. szeptember 25.
Miterli Zoltán szaktanár

Az osztályozó- és javítóvizsga követelményei
Hálózatok I. tantárgyból
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
Az írásbeli vizsga 60 perces, amely során az adott tanév anyagából kitűzött feladatokat kell
megoldani. Használható segédeszközök: kék vagy fekete színű toll.
A szóbeli vizsga 15 perces, amit 15 perc felkészülési idő előz meg. A szóbeli vizsgán tételt kell
húzni. A tételek a tananyagban szereplő fogalmakat, összefüggéseket és azok értelmezését
kérik számon
Az értékelés során az írásbeli részt 60%-ban, a szóbeli részt 40%-ban kell figyelembe venni.
Az osztályzat az alábbiak szerint alakul ki:
40%-tól elégséges,
55%-tól közepes,
70%-tól jó és
85%-tól jeles.
Témakörök a 11. évfolyamon:
Számrendszerek
Decimális, bináris, hexadecimális számrendszerek közötti konverziók
IPv4 címzési struktúra, alhálózati maszk
IPv4 címek típusai
IPv6 ábrázolása, megadási szabályai
IPv6 címzés, IPv6 címek típusai
IPv4 hálózat alhálózatra bontása
VLSM előnyei; Strukturált tervezés
Az alkalmazási réteg protokolljai
IP címzési szolgáltatások biztosítása (DHCP, DNS)
Fájlátviteli szolgáltatások (FTP)
Fájlmegosztási szolgáltatások
Peer-to-Peer (P2P) hálózatok, alkalmazások
DHCPv4 működése
Kis hálózat tervezése, eszközei, topológiája
Hálózatbiztonság, sebezhetőségi pontok és támadás típusok; Hálózati támadások
elhárítása
 Integrált forgalomirányító, vezeték nélküli beállítások, vezeték nélküli biztonság

















Témakörök a 12. évfolyamon:
















Határtalan kapcsolt hálózatok két-, illetve három rétegű modellje
Kapcsolók portjainak beállítása
Kapcsolók védelme
Kapcsolók portbiztonsága
VLAN-ok
A VLAN-ok típusai
A forgalomirányítás alapjai
VLAN-ok közötti forgalomirányítás
Statikus forgalomirányítás
Dinamikus forgalomirányítás
OSPF konfigurálása
Hozzáférési listák (ACL)
DHCPv4 működése
DHCPv6, a SLAAC működése
Hálózati címfordítás (NAT)

A témakörök részletes tartalmi követelményeit a szakmához tartozó, a képzés szerkezetét és
tartalmát meghatározó programtanterv tartalmazza.
Budapest, 2021. szeptember 25.
Miterli Zoltán szaktanár

Az osztályozó- és javítóvizsga követelményei
Informatikai és távközlési alapok II. tantárgyból
A vizsga írásbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
Az írásbeli vizsga 60 perces, amely során az adott tanév anyagából kitűzött feladatokat kell
megoldani. Használható segédeszközök: kék vagy fekete színű toll.
A gyakorlati vizsga 30 perces, ami nem igényel külön felkészülési időt. A gyakorlati vizsgán
tételt kell húzni. A tételek a tananyagban szereplő készségek, képességek és ismeretek önálló
alkalmazását kérik számon a Packet Tracer szimulációs szoftver segítségével.
Az értékelés során az írásbeli részt 70%-ban, a gyakorlati részt 30%-ban kell figyelembe venni.
Az osztályzat az alábbiak szerint alakul ki:
40%-tól elégséges,
55%-tól közepes,
70%-tól jó és
85%-tól jeles.
Témakörök:















A hálózat jelene
A hálózatok részei (elemei)
Gyakori hálózattípusok
Internet-hozzáférési technológiák
Hálózati trendek
Hálózatbiztonság
Switch-ek és végberendezések alapbeállításainak megadása
Protokollok és modellek
Fizikai réteg
Számrendszerek
Adatkapcsolati réteg
Ethernet kapcsolás
Hálózati réteg
Címfeloldás

A témakörök részletes tartalmi követelményeit a szakmához tartozó, a képzés szerkezetét és
tartalmát meghatározó programtanterv tartalmazza.
Budapest, 2021. szeptember 25.
Miterli Zoltán szaktanár

Az osztályozó- és javítóvizsga követelményei
Számítástechnika tantárgyból
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
Az írásbeli vizsga 60 perces, amely során az adott tanév anyagából kitűzött feladatokat kell
megoldani. Használható segédeszközök: kék vagy fekete színű toll.
A szóbeli vizsga 15 perces, amit 15 perc felkészülési idő előz meg. A szóbeli vizsgán tételt kell
húzni. A tételek a tananyagban szereplő fogalmakat, összefüggéseket és azok értelmezését
kérik számon
Az értékelés során az írásbeli részt 60%-ban, a szóbeli részt 40%-ban kell figyelembe venni.
Az osztályzat az alábbiak szerint alakul ki:
40%-tól elégséges,
55%-tól közepes,
70%-tól jó és
85%-tól jeles.
Témakörök:
 Sorrendi hálózatok fogalma. Alapfogalmak, leírási módok.
 Bistabil elemi tárolók (flip-flopok) fogalma, szabványos rajzjele. Leírása működési
táblázattal, állapotgráffal, ütemdiagrammal.
 Az RS, D, JK és T tárolók különböző változatai
 Számlálók, frekvenciaosztók funkciója, működésük alapelve.
 Aszinkron számlálók fogalma, bináris számláncok tervezése elemi tárolókkal.
 Szinkron számlálók fogalma, bináris számláncok tervezése elemi tárolókkal.
 Szinkron hálózatok tervezése
 Szinkron hálózatok az ütemdiagramok ismeretében.
 Félvezetős regiszterek funkciója, működésük alapelve.
 Latch- és shift regiszterek.
 Soros-párhuzamos adatkonverziók regisztertömbökben.
 Diódák kapcsolóüzemű működése.
 Bipoláris tranzisztorok kapcsolóüzeme.
 Fixpontos számábrázolás
 Lebegőpontos ábrázolás
 Félvezetős memóriák
A témakörök részletes tartalmi követelményeit a szakmához tartozó, a képzés szerkezetét és
tartalmát meghatározó programtanterv tartalmazza.
Budapest, 2021. szeptember 25.
Miterli Zoltán szaktanár

Az osztályozó- és javítóvizsga követelményei
Távközlési alapismeretek tantárgyból
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
Az írásbeli vizsga 60 perces, amely során az adott tanév anyagából kitűzött feladatokat kell
megoldani. Használható segédeszközök: kék vagy fekete színű toll és számológép.
A szóbeli vizsga 15 perces, amit 15 perc felkészülési idő előz meg. A szóbeli vizsgán tételt kell
húzni. A tételek a tananyagban szereplő fogalmakat, összefüggéseket és azok értelmezését
kérik számon
Az értékelés során az írásbeli részt 60%-ban, a szóbeli részt 40%-ban kell figyelembe venni.
Az osztályzat az alábbiak szerint alakul ki:
40%-tól elégséges,
55%-tól közepes,
70%-tól jó és
85%-tól jeles.
Témakörök a 11. évfolyamon:
 A váltakozó feszültség (áram) fogalma és technikai jelentősége, szinuszosan váltakozó
feszültség előállítása, forgó generátor bemutatása
 Szinuszosan változó mennyiség jellemzői
 Szinuszosan változó mennyiségek számítása és ábrázolása
 A váltakozó feszültség (áram) fogalma és technikai jelentősége, szinuszosan váltakozó
feszültség előállítása, forgó generátor bemutatása
 Szinuszos mennyiségek összegezése
 Változó mennyiségek középértékei
 Számítási feladatok váltakozó áramú körökben
 Impedancia fogalma, jellemzése, kölcsönhatások az áramkörben
 Különböző áramköri elemek impedanciája, viselkedésük (Ohmos ellenállás,
kondenzátor, tekercs)
 Soros RC tag eredő impedanciája és annak frekvenciafüggése.
 Soros RL tag eredő impedanciája és annak frekvenciafüggése.
 Párhuzamos RC tag eredő impedanciája és annak frekvenciafüggése.
 Párhuzamos RL tag eredő impedanciája és annak frekvenciafüggése.
 Soros RLC tag eredő impedanciája és annak frekvenciafüggése.
 Párhuzamos RLC tag eredő impedanciája és annak frekvenciafüggése.
 Átviteli jellemzők megadása logaritmikusan, decibel fogalma
 Szintszámítások, abszolút, relatív szintek fogalma

Témakörök a 12. évfolyamon:



































A villamos jel és zaj mint feszültség-idő függvény
Analóg és kódolt jel; digitális jel, binárisan kódolt jel
Az analóg-digitális átalakítás elve
A nemszinuszos időfüggvények jellemzésmódjai: időfüggvény és spektrum
Impulzusok, impulzussorozatok időfüggvényének jellemzői
A spektrum fogalma, fajtái
Impulzussorozatok spektrumának elemzése; az átvitelhez szükséges sávszélesség; a
spektrum és a jelforma közötti kapcsolat kvalitatív vizsgálata; nemszinuszos jelek
középértékei
A dinamika fogalma
A zaj és a torzítás fogalma; az idegenfeszültség fajtái; a jel-zaj viszony fogalma
Analóg csatorna zajának hatása az üzenetre
Digitális csatorna zajának hatása az üzenetre
A termikus zaj; az átviteli eszközök zajának megadási módjai
Torzítások, hatásuk az analóg és a digitális jelre
A lineáris amplitúdó- és fázistorzítás: fogalma, megadása
Nemlineáris torzítások: harmonikus és intermodulációs torzítás
Az energia terjedése végtelen hosszú, veszteségmentesnek tekintett vezetéken
A vezetéken mérhető hullámhossz
A hullámellenállás
Energia terjedése végtelen hosszú, valóságos vezetéken
Csillapításállandó és fázisállandó
Véges hosszúságú, hullámimpedanciával, szélsőségesen és általánosan lezárt vezeték
Szinuszos vivőjű amplitúdómodulált jel időfüggvénye
Az amplitúdómodulált jel spektruma
Az amplitúdómodulált jelek teljesítménye
Szögmodulált jelek időfüggvénye
Frekvenciamodulált jelek spektruma
Fázismodulált jelek
Zajok és torzítások hatása a modulációra
Független oldalsávos modulációk
Négyzetes amplitúdómoduláció
Impulzus vivőjű modulációk
Mintavételi elv
Többcsatornás átvitel elve

A témakörök részletes tartalmi követelményeit a szakmához tartozó, a képzés szerkezetét és
tartalmát meghatározó programtanterv tartalmazza.
Budapest, 2021. szeptember 25.
Miterli Zoltán szaktanár

Az osztályozó- és javítóvizsga követelményei
Elektrotechnika tantárgyból
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
Az írásbeli vizsga 60 perces, amely során az adott tanév anyagából kitűzött
feladatokat kell megoldani. Használható segédeszközök: kék vagy fekete színű
toll, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép.
A szóbeli vizsga 15 perces, amit 15 perc felkészülési idő előz meg. A szóbeli
vizsgán tételt kell húzni. A tételek a tananyagban szereplő fogalmakat,
összefüggéseket és azok értelmezését kérik számon
Az értékelés során az írásbeli részt 60%-ban, a szóbeli részt 40%-ban kell
figyelembe venni. Az osztályzat az alábbiak szerint alakul ki:
40%-tól elégséges,
55%-tól közepes,
70%-tól jó és
85%-tól jeles.
Témakörök:
 Villamos alapfogalmak, alaptörvények, illetve törvényszerűségek ismerete
és alkalmazása. a mérések, mérőműszerek ezen elvek szerinti
alkalmazásának lehetőségei.
 Egyenáramú hálózatokban (alapvetően ellenállás-hálózatok) végzett
számítási feladatok, a különböző kapcsolások felismerése.
 Villamos erőtér törvényszerűségei, jellemző mennyiségek ismerete és
meghatározása. A kapacitás fogalma, a kondenzátor jellemzői és
viselkedése áramkörben.
 Mágneses erőtér és indukció fogalma, tulajdonságai. Az anyagok
mágneses viselkedése.
 Váltakozó mágneses erőtér, elektromágneses indukció. Az induktivitás
fogalma, a tekercs jellemzői és viselkedése áramkörben.
 A váltakozó feszültség (áram) jellemzői, használatos középértékei. Az
impedancia fogalma és leírása komplex mennyiség formájában. Vektoros
ábrázolás, alaptörvények alkalmazása és teljesítmény számítása váltakozó
áramú körökben.
 Váltakozó áramú RLC-hálózatok jellemzői, paraméterei, azok kiszámítása.
A témakörök részletes tartalmi követelményeit a szakmához tartozó, a képzés
szerkezetét és tartalmát meghatározó programtanterv tartalmazza.

Budapest, 2021. szeptember 18.
Bédy László szaktanár

Az osztályozó- és javítóvizsga követelményei
Informatikai és távközlési alapok I. tantárgyból
A vizsga írásbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
Az írásbeli vizsga 60 perces, amely során az adott tanév anyagából kitűzött
feladatokat kell megoldani. Használható segédeszközök: kék vagy fekete színű
toll.
A gyakorlati vizsga 30 perces, ami nem igényel külön felkészülési időt. A
gyakorlati vizsgán tételt kell húzni. A tételek a tananyagban szereplő készségek,
képességek és ismeretek önálló alkalmazását kérik számon.
Az értékelés során az írásbeli részt 70%-ban, a gyakorlati részt 30%-ban kell
figyelembe venni. Az osztályzat az alábbiak szerint alakul ki:
40%-tól elégséges,
55%-tól közepes,
70%-tól jó és
85%-tól jeles.
Témakörök:
 A PC részei, PC szét- és összeszerelése, bővítése. Számítógépek, főbb
perifériák és adathordozók felépítése, működése.
 Megelőző hardveres és szoftveres karbantartás, alapvető hibakeresés és
elhárítás.
 Laptopok és más mobileszközök tulajdonságai, alapszintű beállítások és
hibakeresés.
 Nyomtatók és egyéb perifériák típusai, jellemzői, telepítése, beállítása és
alapvető hibakeresés.
 Virtualizáció és felhőtechnológiák célja és megvalósítási módjai.
 Windows telepítése és napi használathoz szükséges konfigurálása.
 A dolgok internete (IoT) fogalmának és gyakorlati megvalósításának
lehetőségei.
A témakörök részletes tartalmi követelményeit a szakmához tartozó, a képzés
szerkezetét és tartalmát meghatározó programtanterv tartalmazza.
Budapest, 2021. szeptember 18.
Bédy László szaktanár

Az osztályozó- és javítóvizsga követelményei
Távközlési elektronika tantárgyból
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
Az írásbeli vizsga 60 perces, amely során az adott tanév anyagából kitűzött
feladatokat kell megoldani. Használható segédeszközök: kék vagy fekete színű
toll, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép.
A szóbeli vizsga 15 perces, amit 15 perc felkészülési idő előz meg. A szóbeli
vizsgán tételt kell húzni. A tételek a tananyagban szereplő fogalmakat,
összefüggéseket és azok értelmezését kérik számon
Az értékelés során az írásbeli részt 60%-ban, a szóbeli részt 40%-ban kell
figyelembe venni. Az osztályzat az alábbiak szerint alakul ki:
40%-tól elégséges,
55%-tól közepes,
70%-tól jó és
85%-tól jeles.
Témakörök 11. évfolyamon:
 Félvezetők fizikája, fajtái és technológiai felépítése.
 PN-átmenet; záró- és nyitóirányú előfeszítés; feszültség-áram karakterisztika.
 Egyenáramú és differenciális ellenállás, valóságos pn-átmenet (dióda); munkapont;
munkapont szerkesztése.
 A pn-átmenet hőmérsékletfüggése; a pn-átmenet kapacitásai.
 Speciális diódák és alkalmazási területük.
 A bipoláris tranzisztorok felépítése, működése.
 A térvezérlésű tranzisztorok felépítése, működése.
 Erősítő alapkapcsolások bipoláris tranzisztorral és JFET-tel
Témakörök 12. évfolyamon:
 Műveleti erősítők belső felépítése.
 Alapáramkörök műveleti erősítővel (invertáló, nem invertáló), lehetséges áramköri
megoldások és jellemzőik.
 A hurokerősítés frekvenciafüggése, frekvenciakompenzálás.
 Pozitívan visszacsatolt erősítők transzfer karakterisztikája; komparátorok.
 Oszcillátorok felépítése, működése, jellemzői; amplitúdó határolás, frekvencia
stabilizálás.

A témakörök részletes tartalmi követelményeit a szakmához tartozó, a képzés
szerkezetét és tartalmát meghatározó szakképzési kerettanterv tartalmazza.
Budapest, 2021. szeptember 18.

Bédy László szaktanár

Az osztályozó- és javítóvizsga követelményei
Távközlési elektronika tantárgyból
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
Az írásbeli vizsga 60 perces, amely során az adott tanév anyagából kitűzött
feladatokat kell megoldani. Használható segédeszközök: kék vagy fekete színű
toll, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép.
A szóbeli vizsga 15 perces, amit 15 perc felkészülési idő előz meg. A szóbeli
vizsgán tételt kell húzni. A tételek a tananyagban szereplő fogalmakat,
összefüggéseket és azok értelmezését kérik számon
Az értékelés során az írásbeli részt 60%-ban, a szóbeli részt 40%-ban kell
figyelembe venni. Az osztályzat az alábbiak szerint alakul ki:
40%-tól elégséges,
55%-tól közepes,
70%-tól jó és
85%-tól jeles.
Témakörök 11. évfolyamon:
 Analóg és digitális mennyiségek jellemzői, a köztük lévő összefüggések
értelmezése.
 Különböző számrendszerek (decimális, bináris, hexadecimális, valamint a
számrendszerek közötti átszámítások módozatai.
 Az információ, adat, kódolás, dekódolás fogalma, a kódolt információk
csoportjai, valamint a kódolt információ feldolgozásának folyamata.
 Logikai alapműveletek, logikai függvények ismerete, algebrai alak,
igazságtáblázat és rajzjel. A Boole-algebra szabályai, logikai függvények
egyszerűsítése algebrai és grafikus úton, kapcsolási rajz készítése.
 Logikai alapáramkörök (diódás és bipoláris tranzisztoros) működése és
jellemzői, logikai szintek, kimenetek terhelhetősége (TTL, CMOS), hazardjelenségek ismerete.
Témakörök 12. évfolyamon:
 Félvezetők fizikája, fajtái és technológiai felépítése. Speciális diódák és
alkalmazási területük. A bipoláris és térvezérlésű tranzisztorok felépítése,
működése.
 Különböző félvezetőkből kialakítható erősítő alapkapcsolások, azok
jellemzői és karakterisztikái. Visszacsatolások, visszacsatolt hálózatok
jellemzői.

 Műveleti erősítők belső felépítése, alapkapcsolási megoldások,
felhasználási területek.
 Lehetséges áramköri megoldások és jellemzőik. Szélessávú és hangolt
erősítők,
kompenzálás,
oszcillátorok,
egyenirányítók,
szűrők,
feszültségstabilizátorok és kapcsolóüzemű tápegységek.
 Impulzus fogalma, jellemzői, az impulzustechnikai alkalmazási
lehetőségei, impulzus formáló és előállító áramkörök.
A témakörök részletes tartalmi követelményeit a szakmához tartozó, a képzés
szerkezetét és tartalmát meghatározó programtanterv tartalmazza.
Budapest, 2021. szeptember 18.

Bédy László szaktanár

