
Javító és osztályozóvizsga anyagok 10.a&b 2013/14 angol
Hegedűs Zsuzsa

1. félév

New File Elementary:

Unit 7

 nyelvtan: to be going to – tervezett jövő idő és bizonyíték alapú jóslás
 szóbeli: jövő idejű tervek: hétvége, nyaralás, éttermi rendelés,napi étkezések, kedvenc

szendvics

Unit 8:

 nyelvtan: melléknév fokozás, hasonlító szerkezetek, would like to/like+Ving: szeretne/szeret,
melléknévi és határozói alakok: pl: nice – nicely

 szóbeli: hasonlítás, hotelből kijelentkezés, szobafoglalás

Unit 9:

 nyelvtan: Present Perfect – befejezett jelen, igék 3 alakja
 szóbeli: eddigi eredmények a napra, hétre, évre

New File Pre-intermediate:

Un it 1:

 nyelvtan:  Present Simple and Continuous – egyszerű és folyamatos jelenidő, a kérdő mondat
sorrendje, vonatkozó névmások: who, which, where – aki, ami, ahol

 szóbeli: tantermi utasítások, kérdések, család, testrészek, képleírás, a reptéren, saját magunk
jellemzése



Osztályozó vizsgák anyaga matematika 10. osztály, első félév

Évi óraszám: 108 (heti 3 óra, 36*3 = 108)

I. Gondolkodási módszerek 7 óra
II. A gyökfogalom kiterjesztése 12 óra

III. A másodfokú egyenlet 19 óra
IV. A körrel kapcsolatos ismeretek bővítése 8 óra
V. A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai 17 óra

VI. Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése 12 óra
VII. Vektorok 8 óra

VIII. Szögfüggvények 14 óra
IX. Valószínűségszámítás 7 óra

Év végi ismétlés 3 óra

Év eleji feladatok (1 óra)
1. Év eleji szervezési feladatok

I. Gondolkodási módszerek (7 óra)
2. Szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltétel
3. A skatulya-elv

4–5. Feladatok a skatulya-elv alkalmazására
6. Sorba rendezési problémák

7–8. Vegyes feladatok rendezésekre

II. A gyökfogalom kiterjesztése (12 óra)
9. Racionális számok, irracionális számok

10. Műveletek a valós számkörben
11. A négyzetgyökvonás azonosságai
12. Feladatok megoldása
13. A négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása
14. Az azonosságok alkalmazása feladatokban (gyöktelenítés, valós számok

összehasonlítása, helyettesítési értékek)
15. A számok n-edik gyöke
16. Az n-edik gyökvonás azonosságai

17–18. Feladatok megoldása
19– 20. I. témazáró írása és javítása

III. A másodfokú egyenlet (19 óra)
21. A másodfokú egyenlet és függvény
22. A megoldóképlet
23. Feladatok megoldása
24. A gyöktényezős alak, gyökök és együtthatók összefüggése
25. Feladatok megoldása
26. Paraméteres másodfokú egyenletek
27. Feladatok megoldása
28. Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek
29. Feladatok megoldása
30. Másodfokú egyenlőtlenségek



31. Négyzetgyökös egyenletek
32–33. Feladatok megoldása

34. A számtani és mértani közép
35. Szélsőérték feladatok
36. Feladatok megoldása
37. Másodfokú egyenletre vezető problémák

38–39. II. témazáró írása és javítása

IV. A körrel kapcsolatos ismeretek bővítése (8 óra)
40. A körrel kapcsolatos ismeretek áttekintése
41. Középponti és kerületi szögek tétele
42. Kerületi szögek tétele; látókörív

43–44. Feladatok megoldása
45. Húrnégyszögek tétele

46–47. Feladatok a húrnégyszögek tételének alkalmazására



MŰVÉSZETISMERET
I. féléves osztályozóvizsga

Házi dolgozat készítés

A házi dolgozatok követelményei:

- készíts címlapot ( írd rá az neved, osztályod és a dolgozat címét, esetleg alcímét)

- a dolgozatot írd 12-es betűmérettel, 2 cm-es margóval, Times New Roman betűtípussal, sorkizárttal

- a témát fel kell dolgozni, kutatómunkát kell végezni az interneten és/vagy könyvekben(nem arra
vagyok kíváncsi hogyan tudsz másolni). A plágium nem elfogadható!

- a dolgozat terjedelme 2-3 oldal legyen

- a dolgozat végén tüntesd fel a felhasznált irodalmat, forrásjegyzéket (könyv: szerző, cím, kiadó,
kiadás éve, oldalszám/ internet: az URL-cím kattintható formában)

10. osztály

- művészetismeret: A román kori és  a gótikus építészet összehasonlítása



INFORMATIKA

Adatbázis bevezetés
Adatbázis alapfogalmak
Adatbázis kapcsolatok
Adatbázis tervezés, normalizálás
Access bevezetés
Adatrendezés, szűrés
Adatbázis importálása, táblák létrehozása
Adattípusok az adattáblában
Adattáblák összekapcsolása, kulcsok
Adatbázis-tervezés
Egyszerű lekérdezések
Egyszerű lekérdezések finomítása - lekérdezés sorbarendezéssel
Egyszerű lekérdezések finomítása - csúcsértékek
Többtáblás lekérdezések
Descartes szorzat eredménye, egyedi értékek megjelenítése
Csoportképzés az adatbázisban
Csoportképző függvények: max, min, avg, szum



TÖRTÉNELEM

A magyar nép őstörténete és vándorlása

A honfoglaló magyar nép

A Magyar Királyság államszervezetének kialakulása

A középkor gazdasági forradalma

A középkori városok, ipar és kereskedelem

Keresztes hadjáratok

Invesztitúra küzdelmek

Rendiség kialakulása Nyugat Európában

Közép Európa államai a virágzó középkorban

A Magyar Királyság válsága és megszilárdulása (Orseoló Péter - Könyves Kálmán)

Gazdaság és társadalom a XI-XIII. századi Magyarországon

Az aranybulla és a nemesi vármegyék kialakulása

Tatárjárás és következményei

Károly Róbert és Nagy Lajos uralkodása

Gazdasági átalakulás a 14. században

A magyar rendiség kialakulása – Luxemburg Zsigmond

Hunyadi János harcai a törökkel

Mátyás uralkodása



Földrajz

Osztályozó vizsga 10. évfolyam

I. félév

1. A gazdasági élet szerkezete, mutatói

2. A gazdasági rendszerek

3. A világgazdaság története

4. A világgazdaság globalizációja

5. A transznacionális vállalatok

6. A nemzetgazdaságok szerepe régen és ma

7. Regionális gazdasági integrációk

8. Nemzetközi szervezetek

9. Pénz

10. A nemzetközi tőkeáramlás

11. Az adósságválság

12. A mezőgazdasági termelés feltételei

13. A hagyományos mezőgazdaság

14. A modern mezőgazdaság

15. Az energiagazdálkodás

16. Az ipar átalakulása

17. A hagyományos és a korszerű ipar

18. A szolgáltatások

19. A szolgáltatások gyorsan fejlődő ágazati

Tankönyv: Földrajz 10. - Társadalomföldrajz, globális problémák (10-80 oldal)



Tételsor

10. osztály kémia nappali

I. negyed

1. A szerves kémia kialakulása a szénatom tulajdonságai, a szénvegyületek csoportosítása
2. A szénhidrogének csoportosítása, a metán
3. Egyéb telített szénhidrogének, az izoméria
4. A földgáz és a kőolaj

II. negyed

5. Telítetlen szénhidrogének
6. Butadién, izoprén, a kaucsuk és a gumi
7. Aromás szénhidrogének /benzol/
8. Halogén tartalmú szénvegyületek
9. Az alkoholok / etanol /
10. Egyéb alkoholok

III. negyed

11. Fenolok, éterek /dietil- éter/
12. Aldehidek, ketonok
13. A karbonsavak
14. Észterek, gliceridek, mosószerek

IV. negyed

15. Alkaloidok
16. Nitrogéntartalmú szénvegyületek /aminok, heterociklusok/
17. Szénhidrátok /egyszerű és összetett/
18. Aminosavak, fehérjék
19. Műanyagok

Tankönyv: Dr. Siposné Dr. Kedves Éva- Horváth Balázs- Péntek Lászlóné:



Kémia 10- Szerves kémiai ismeretek

Mozaik Kiadó- Szeged



Biológia osztályozóvizsga témakörei

10.évfolyam

Rendszertani alapfogalmak, egyed alatti és feletti szerveződési szintek, vírusok, prokarióták,
eukarióta egysejtűek, moszatok, egyedfejlődés, szivacsok, csalánozók



NÉMET osztályozó vizsga

10. évfolyam

Tankönyv: Maros-Gottlieb: Start (tankönyv+munkafüzet)

Tananyag: első hat lecke

Szóbeli vizsga témái:

 Bemutatkozás, köszönés, megszólítás

 Taxirendelés
 Az étteremben: rendelés
 Személyi adatok, harmadik személy bemutatása
 család
 napirend

Irásbeli vizsga nyelvtani anyaga:

 személyes névmások

 a szabályos igék ragozása
 szórend
 heissen, sein ragozása
 számok 1-20ig
 kiegészítendő kérdés
 udvarias felszólítás
 határozott és határozatlan névelő
 számok 100-ig
 többes szám
 melléknév a névszói állítmányban
 tagadás
 főnevek tárgy esete
 viel/viele



 und, oder
 möchte
 tőhangváltós igék (essen, nehmen)
 aber
 összetett szavak
 von a birtokviszony kifejezésére
 a mein birtokos névmás
 eldöntendő kérdés
 E/3 személyes névmás tárgyesete
 gyenge főnevek
 haben
 kein/keine
 doch használata
 in+tárgyeset
 elváló igekötők
 időhatározók
 tőhangváltós igék (schlafen, sehen)
 sondern



Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei

fizika 10.évfolyam

1.félév

Hőtan

- szilárd testek és folyadékok hőtágulása

- gázok állapotváltozásai (izobár, izoterm, izochor)

- ideális gázok állapotegyenlete

- molekuláris hőelmélet

- a termodinamika I. és II. főtétele

- halmazállapotváltozások

Elektrosztatika

- elektrosztatikai alapismeretek
- Coulomb törvénye
- az elektromos mező és jellemzése
- elektromos töltés, térerősség, potenciál a vezetőn
- a kondenzátor

2. félév

Az elektromos áram

- áramkör, áramköri alapmennyiségek
- Ohm törvénye
- a vezető ellenállása
- az elektromos munka, teljesítmény
- fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása
- az áramforrás
- vezetési jelenségek folyadékokban, az elektrolízis
- elektromos áram gázokban és vákuumban



- elektromos áram félvezetőkben

A mágneses mező, elektromágneses indukció

- a mágneses indukcióvektor, indukcióvonalak, fluxus
- egyenes áramvezető és tekercs mágnese mezője
- az elektromágnes
- a mágneses mező hatása mozgó töltésekre
- a mozgási elektromágnese indukció
- nyugalmi elektromágnese indukció
- önindukció
- a váltakozó feszültség és áram
- a transzformátor

Az osztályozóvizsga és a javítóvizsga írásbeli vizsga.

A vizsga elméleti kérdéseken túl egyszerű számításokat is tartalmaz.

Függvénytáblázat és számológép használható.


