
NÉMET

osztályozó vizsga

9. 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



MATEMATIKA

Matematika 9. osztályos vizsga anyaga:

I. Kombinatorika, halmazok 12 óra

II. Algebra és számelmélet 26 óra

III. Függvények 21 óra

IV. Háromszögek, négyszögek, sokszögek 19 óra

V. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 30 óra

VI. Egybevágósági transzformációk 20 óra

VII. Statisztika 7 óra

Év végi ismétlés 8 óra

összesen: 144 óra

1. Év eleji szervezési feladatok

I. Kombinatorika, halmazok (12 óra)
2. Mit jelent a matematika nyelvén? tk.:10-14. oldal
3. Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok tk.:15-20. oldal
4. Halmazok tk.: 21-25. oldal
5. Halmazműveletek tk.: 26-31. oldal
6. Halmazok elemszáma, logikai szita tk.: 32-35. oldal
7-8-9-10. Műveletek számhalmazokkal tk.: 36-37. oldal
11. Gráfok tk.: 38-42. oldal
12. Témazáró dolgozat
13. Hiánypótlás

II. Algebra és számelmélet (26 óra)
14. Betűk használata a matematikában tk.: 44-47. oldal
15. Hatványozás. A hatványozás alapazonosságai tk.: 48-51. oldal
16. Feladatok megoldása feladatgyűjtemény
17-18. Hatványozás egész kitevőre tk.: 52-54. oldal
19. A számok normálalakja tk.: 55-57. oldal
20-21. Egész kifejezések (polinomok) tk.: 58-59. oldal
22. Feladatok megoldása feladatgyűjtemény
23. Nevezetes szorzatok tk.: 60-65. oldal
24-25. A szorzattá alakítás módszerei

Kiemelés, nevezetes azonosságok alkalmazása tk.: 66-67. oldal
26-27. Műveletek algebrai törtekkel tk.: 68-73. oldal
28-29. Oszthatóság, az oszthatóság tulajdonságai tk.: 74-79. oldal
30. Feladatok megoldása feladatgyűjtemény
31. Legnagyobb közös osztó tk.: 80-82. oldal
32. Legkisebb közös többszörös tk.: 80-82. oldal
33. Feladatok megoldása feladatgyűjtemény
34. Számrendszerek tk.: 83-86. oldal
35. Feladatok megoldása feladatgyűjtemény



36. Összefoglalás, rendszerezés füzet
37-38. Témazáró dolgozat
39. Hiánypótlás

III. Függvények (21 óra)
40. A derékszögű koordinátarendszer, ponthalmazok tk.: 88-91. oldal
41-42. Lineáris függvény és menetének leírása tk.: 92-95. oldal
43-44. Az abszolútérték-függvény és menetének leírása tk.: 96-101. oldal
45. Az abszolútérték-függvény transzformációi füzet
46-47. A másodfokú függvény és menetének leírása tk.: 102-105. oldal
48. A másodfokú függvény transzformációi füzet
49-50. A négyzetgyökfüggvény és menetének leírása tk.: 106-109. oldal
51. A négyzetgyökfüggvény transzformációi füzet
52. Lineáris törtfüggvények tk.: 110-115. oldal
53-54. Speciális függvények (egészrész-, törtrész-, előjelfüggv.) tk.: 116-119. oldal
55. További példák függvényekre tk.: 120-123. oldal
56-57. A függvény-transzformációk rendszerezése, alkalmazása tk.: 124-126. oldal
58-59. Témazáró dolgozat
60. Hiánypótlás



MAGYAR IRODALOM

Tananyag a 9. évfolyamon magyar irodalomból

Témakörök és tartalmak

I. félév

Bevezetés : az irodalom fogalmának, mibenlétének tisztázása.
Az ókori irodalom:

- mitológia: az istenek születéséről és a világ keletkezéséről
- a Biblia: Ószövetség és Újszövetség, egy történet részletes ismerete
Ókori görög irodalom:
- görög epika: a homéroszi eposzok, a trójai mondakör
- görög líra
- görög dráma, színház és színjátszás, Szophoklész: Antigoné részletes ismerete
Ókori római irodalom:
- a római költészet, a római irodalom kialakulása
- Platon, Catullus, Vergilius, Horatius, Phaedrus munkái

A középkor irodalma
- himnuszok, legendák, lovagi irodalom, trubadúrlíra, vágánsköltészet
- Dante élete, Isteni színjáték (Pokol részletesen)
- Villon: Nagy Testamentum

II.félév
A reneszánsz irodalom

- Petrarca: Daloskönyv
- Boccaccio: Dekameron (egy történet részletes ismerete)
- Janus Pannonius költészete
- Balassi Bálint költészete
- Shakespeare élete és drámái, egy mű részletes ismerete, Hamlet, Rómeó és Júlia

A barokk irodalom
- Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
- Pázmány Péter prédikációk
- Mikes Kelemen: Törökországi levelek

A francia klasszicista dráma
- Racine és Moliére (Phaedra, Tartuffe)

Kötelező memoriterek:
Ómagyar Mária-siralom
Balassi Bálint: Egy katonaének

Fogalmak
Művelődéstörténeti korszak, korstílus, antikvitás, középkor, humanizmus, reneszánsz,
reformáció, barokk; mítosz; testamentum, evangélium, prófécia, példázat, zsoltár, eposz,
eposzi kellék, legenda, trubadúrköltészet, novella, históriás ének, széphistória, fikció, fiktív
levél; ciklus; drámai műnem, késleltetés, katarzis, kardal, hármas egység; allegorikus
ábrázolás, alakzat, gondolatritmus, körmondat, ütemhangsúlyos verselés, Balassi-strófa,
időmértékes verselés, jambus, trocheus, daktilus, anapesztus, spondeus; értelmezés.



TANULÁSMÓDSZERTAN, MOZGÓKÉP ÉS
MÉDIA

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)

9. osztály

- tanulásmódszertan: A tanulás fogalma és a tanulás típusai

- mozgókép és médiaismeret: A mozgókép alapvető kifejezőeszközei



ANGOL NYELV

Jávorszky György

9. a

2013/2014. Osztályozó vizsga

Tankönyv: New Opportunities Elementary + munkafüzet

írásbeli vizsga: szövegértés, nyelvhelyesség, íráskészség

szóbeli vizsga: beszélgetés, témakifejtés

I. félév

Learning to Learn – ismétlő fejezetek (6 – 12. o.)

- létige

- személyes névmások, birtokos jelzők

- have / has got (britoklás)

- felszólító mód

- can / can’t (képesség)

Module 1 (13 – 18. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

- sport és hobbi

- egyszerű jelen (kijelentés, tagadás)

- napi teendők

- bemutatkozó szöveg

Module 2 (19 – 26. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

- személyiség, hangulat

- egyszerű jelen (kérdő mondat)

- gyakoriságot kifejező módosítószók

- hobbi, érdeklődési kör

- levél egy levelezőtársnak

Module 3 (27 – 32. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

- helyek a városban



- there is / are (kijelentés, kérdés, tagadás)

- útbaigazítás

- információ kérése, adása



II. félév

Module 4 (33 – 40. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

- kirándulás

- birtokviszony kifejezése (’s, of)

- birtokos jelzők, birtokos névmások

- időjárás

Module 5 (41 – 46. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

- történelem

- egyszerű múlt (kijelentő mondat)

- rendhagyó igék múlt ideje (mini-szótár)

- tudományok, tantárgyak

- Leonardo da Vinci

- I. Erzsébet és Stuart Mária

Module 6 (47 – 54. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

- történetmesélés

- egyszerű múlt (kérdés, tagadás)

- kötőszók

- történetírás

- történelmi Britannia

Module 7 (55 – 60. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

- egészséges életmód, ételek, italok

- megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek

- melléknevek és ellentéteik

Module 8 (61 – 68. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

- sportok

- sportolás az Egyesült Királyságban

- segédigék (can/can’t, have to/don’t have to)

- határozószók, módhatározók

- kérdőszók



ANGOL NYELV

Fehér Attila

9. a

Tankönyv: New Opportunities Elementary + munkafüzet

2013/2014. I. félévi osztályozó vizsga

Learning to Learn – ismétlő fejezetek (6 – 12. o.)

- létige

- személyes névmások, birtokos jelzők

- have / has got (britoklás)

- felszólító mód

- can / can’t (képesség)

Module 1 (13 – 18. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

- sport és hobbi

- egyszerű jelen (kijelentés, tagadás)

- napi teendők

- bemutatkozó szöveg

Module 2 (19 – 26. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

- személyiség, hangulat

- egyszerű jelen (kérdő mondat)

- gyakoriságot kifejező módosítószók

- hobbi, érdeklődési kör

- levél egy levelezőtársnak

Module 3 (27 – 32. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

- helyek a városban

- there is / are (kijelentés, kérdés, tagadás)

- útbaigazítás

- információ kérése, adása

Module 4 (33 – 40. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)



- kirándulás

- birtokviszony kifejezése (’s, of)

- birtokos jelzők, birtokos névmások

- időjárás



ANGOL NYELV

Fehér Attila

9. a

Tankönyv: New Opportunities Elementary + munkafüzet

2013/2014. II. félévi osztályozó vizsga

Module 5 (41 – 46. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

- történelem

- egyszerű múlt (kijelentő mondat)

- rendhagyó igék múlt ideje (mini-szótár)

- tudományok, tantárgyak

- Leonardo da Vinci

- I. Erzsébet és Stuart Mária

Module 6 (47 – 54. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

- történetmesélés

- egyszerű múlt (kérdés, tagadás)

- kötőszók

- történetírás

- történelmi Britannia

Module 7 (55 – 60. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

- egészséges életmód, ételek, italok

- megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek

- melléknevek és ellentéteik

Module 8 (61 – 68. o. + kapcsolódó oldalak a munkafüzetben)

- sportok

- sportolás az Egyesült Királyságban

- segédigék (can/can’t, have to/don’t have to)

- határozószók, módhatározók

- kérdőszók



Tananyag a 9. évfolyamon magyar nyelvtanból

Témakörök és tartalmak

I. félév

Kommunikáció
- a kommunikációs folyamat tényezői
- tömegkommunikáció
- kommunikációs helyzetgyakorlatokban való részvétel az órán
- a kommunikációhoz kapcsolódó szövegtípusok vizsgálata: sajtó-, rádiós és

televíziós műfajok, műsorfigyelés
Jelentéstan

- nyelvi jelek, a hangalak és a jelentése kapcsolatának vizsgálata, a jel és jelentés
fogalma, kapcsolata, szövegelemzési gyakorlatok, szógyűjtés, mondatelemzés

Nyelvi szintek
- nyelvi elemzési gyakorlatok, mondat- és szövegszerkesztési gyakorlatok, nyelvi

jelrendszer, hangok, szóelemek, szóalkotás, szavak, szószerkezetek,
- mondatok vizsgálata
- szófajok, mondatelemzési gyakorlatok
-

II. félév

A szöveg
- a szöveg fogalma, a szöveg jellemzői, a szöveg összetartó ereje, szövegelemzési és

szövegszerkesztési gyakorlatok
- téma-réma kapcsolatok, tételmondatok, kulcsszavak keresése
- nyelvtani kapcsolóelemek, szórend

Helyesírás
- a magyar helyesírás rendszere, helyesírási alapelvek, szabályok, kézikönyvek

ismerete, használata, alkalmazása

Könyv – és könyvtárhasználat:
- önálló jegyzetelés és lényegkiemelés, könyvek önálló feldolgozása

Fogalmak
A tömegkommunikáció tájékoztató, véleményformáló, ismeretterjesztő műfajai: cikk, glossza,
recenzió, kritika, kommentár, interjú, riport.
Szöveg, szövegegységek: bekezdés, tömb, szakasz; szövegkohézió (lineáris, globális);
szövegkapcsoló elemek: kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautaló
kapcsolatok, egyeztetés a szövegben; a hiány összetartó szerepe; jelentésrétegek, témahálózat,
tételmondat, kulcsszó; kötött és kommunikatív (szabad) szórend, aktuális tagolás: ismert és
újságoló rész (téma, réma); szövegfonetikai, vizuális eszközök.
Központozás: gondolatjel, zárójel, kettőspont, pontosvessző, idézőjel szerepe.



TÖRTÉNELEM

9a.

1. félév

Az emberré válás folyamata

Az ókori keleti államok

Hammurappi törvényei – forráselemzés

Az ókori Spárta

Az athéni demokrácia kialakulása

Görög-perzsa háborúk

Makedónia és a hellenizmus

Róma a királyság és a köztársaság korában

A hódító háborúk

A köztársaság válsága és a reformkisérletek

Polgárháború és Iulius Caesar egyeduralma

Augustus principatusa

A császárkor



INFORMATIKA

1. félév
2. 9a
3. Az első számoláskönnyítő eszközök
4. Az első mechanikus számológépek (Pascal Babbage)
5. Relés számítógépek
6. A Neumann elvek
7. A számítógépek 1-2 generációja
8. A számítógépek 3-4 generációja
9. A megjelenítők fejlődése
10. A nyomtatók története
11. Memória hierarchia
12. A számítógép legfontosabb alkatrészei



RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

9. osztály

FÉLÉVES OSZTÁLYOZÓVIZSGA

FELADATAINAK LEÍRÁSA

Követelmény: 1.db borító + 2. db rajz készítése otthon

- eszközök: ceruza, színes ceruza, filctoll, vonalzó,

- csak saját munkát fogadunk el

1.,Készíts borítót (írd rá az neved, osztályod és a rajzaid témáit)

- a szöveget esztétikusan helyezd el

- mérete: a rajzlapjaid elhelyezhetőek legyenek benne

- eszközök: ceruza, színes ceruza, filctoll, vonalzó,

2., Monogram tervezése és kivitelezése - 1 db rajz

(monogram= a vezeték- és keresztneved kezdőbetűi- pont használata nélkül

Pl.: Kovácsházi Gellért – KG)

– azonos szárvastagságú betűtípusok használata

(lehet már ismert, vagy saját tervezésű betűtípus is)



- a betűk illeszkedjenek egymáshoz

- technika: rajz

- eszközök: ceruza vagy színes ceruza, filctoll, vonalzó,

- a rajzlapod mérete: A/4 = 21cm x 29,5

Példák a monogramhoz:

3.CD vagy DVD - borító tervezése

- kedvenc együttes, énekes, vagy sportoló, csapat témában

- szöveg választott betűtípusa olvasható legyen

- technika: rajz, vagy kollázs (használható képkivágás is ragasztással rögzítve)

- eszközök: ceruza, színes ceruza, filctoll, kép, olló, vonalzó,

- rajzlapod mérete: A/4 = 21cm x 29,5

Leadási határidő: 2014. január 6.



Földrajz

Osztályozó vizsga  9. évfolyam

I. félév

1. A csillagászati ismerete fejlődése

2. A világegyetem

3. A Nap

4. A Föld, mint égitest

5. A Hold

6. Az űrkutatás

7. A térkép

8. Tájékozódás a térképen

9. Távérzékelés és térinformatika

10. A Föld belső szerkezete

11. A kőzetlemezek mozgása

12. Földrengések és vulkanizmus

13. Hegységképződés

14. Ásványok és kőzetek

15. Ércek és energiahordozók

16. Földtörténet

17. Felszínfejlődés a belső és a külső erők kölcsönhatásában

18. A talaj

Tankönyv: Földrajz 9. - Természetföldrajzi környezetünk (10-94 oldal)



Tételsor

KÉMIA       9.osztály  nappali

I. negyed

1. Az atom felépítése
2. A periódusos rendszer
3. Fémes kötés
4. Kovalens kötés
5. Ionkötés
6. Másodrendű kötések

II. negyed

7. A gázok és a szilárd anyagok
8. Folyadékok, oldatok, oldódás
9. Kristályrács-típusok (atomrács, fémrács, molekularács, ionrács)

III. negyed

10. Kémiai átalakulások, kémiai számítások
11. A kémiai reakciók energia-változásai, a kémiai reakciók feltételei, reakciósebesség
12. A kémiai folyamatok iránya, egyensúlyi reakciók, az egyensúlyi állapot befolyásolása

IV. negyed

13. Protonátmenettel járó reakciók
14. A víz disszociációja, a közömbösítés, a pH
15. Elektronátmenettel járó reakciók, oxidációs állapot és oxidációs szám, redoxi reakciók
16. Galvánelemek, elektródpotenciál, korrózió és elektrolízis

Tankönyv: Dr. Siposné Dr. Kedves Éva- Horváth Balázs- Péntek Lászlóné:
Kémia 9- Általános kémiai ismeretek
Mozaik Kiadó- Szeged



Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei

Fizika

9. évfolyam

1. félév

A testek mozgása

- egyenes vonalú egyenletes mozgás (sebesség, út, idő számítása)

- változó mozgás (pillanatnyi sebesség, átlagsebesség, gyorsulás)

- a szabadon eső test mozgása

- egyenletes körmozgás

A tömeg és az erő

- a tehetetlenség törvénye és az inerciarendszer

- a tömeg, a sűrűség

- a lendület, lendületmegmaradás

- az erőhatás, erő

- erő-ellenerő

- több erőhatás együttes eredménye

- mozgások dinamikai feltétele

2. félév

A tömeg és az erő

- kényszererők

- különféle erők és erőtörvények

rugalmas erő, lineáris erőtörvény

súrlódás, közegellenállás

nehézségi erő, gravitációs erőtörvény

- a bolygók mozgása, Kepler törvények
- a forgató nyomaték
- merev testek egyensúlya



Energia, munka, teljesítmény

- a munka és kiszámítása
- a mozgási energia, a munkatétel
- rugalmas energia, feszítési munka
- emelési munka, helyzeti energia
- a mechanikai energia fogalma és megmaradási tétele
- a teljesítmény
- a hatásfok

Az osztályozóvizsga írásbeli vizsga.

A vizsga elméleti kérdéseken túl egyszerű számításokat is tartalmaz.

Függvénytáblázat és számológép használható.


