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Irodalom belső vizsga 

 

Időpontja: 11. évfolyamon a tavaszi szünetet megelőző hetekben (március, április). 

Tartalmi követelmények:  

- a témakörök kapcsolódjanak a középszintű magyar irodalom szóbeli érettségi 

témaköreihez; 

- a tételek (vizsgafeladatok) tartalmazzanak fogalomértelmezést és 

fogalommagyarázatot (szintén a középszintű magyar irodalom szóbeli érettségi 

követelményeihez igazítva), illetve tartozzon hozzájuk egy-egy gyakorlati 

szövegelemzési vagy műértelmezési feladat is (ezáltal előkészítve az írásbeli érettségi 

vizsgán megoldandó szövegalkotási feladatot). 

 

Ezeknek megfelelően a szaktanár által választható témakörök:  

1. témakör: Művek a magyar irodalomból (I. Kötelező szerzők) 

Petőfi Sándor, Arany János 

2. témakör: Művek a magyar irodalomból (II. Választható szerzők) 

Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Jókai Mór, Kölcsey Ferenc, 

Vörösmarty Mihály, Zrínyi Miklós  

3. témakör: Művek a világirodalomból 
Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia (pl. műfajok, témák, motívumok, 

hőstípusok). További választható korszakok: a romantika és a realizmus. A korszak jellemzőinek és egy-

két kiemelkedő alkotásának bemutatása.  

4. témakör: Színház és dráma 
Szophoklész egy műve; Shakespeare egy műve; Molière egy műve; Katona József: Bánk bán; Madách 

Imre: Az ember tragédiája; egy 19. századi dráma: Ibsen. 

 

A vizsga felépítése: 

Minden tétel két feladatból áll. Az elsőben az alkotó rövid pályaképéhez kapcsolódóan kell a 

felelőnek egyes fogalmakat kifejtenie, míg a másodikban ugyanezt egy-egy konkrét mű alapján 

van alkalma megtenni. 

      

A vizsga pontozása: 

A szóbeli felelet pontozását az érettségi értékelési rendszeréhez igazítjuk a következők szerint: 

- tartalmi kifejtés (1. kérdés: 15 pont; 2. kérdés: 30 pont) = 45 pont 

- előadásmód (a tématartás, a stílus, a szóhasználat és a mondatszerkesztés) = 5 pont.  

 

A vizsga értékelése: 

A kapott vizsgajegy négyszeres szorzóval kerül be a naplóba. Elégtelen esetén egyszeri ismételt 

vizsga következik. (Érdemjegyek tekintetében iskolánk vizsgaszabályzata az irányadó: 85%-

tól jeles, 70%-tól jó, 55%-tól közepes, 40%-tól elégséges.) 

 

 

 

 

 



Nyelvtan belső vizsga 

 

Időpontja: 10. évfolyamon az írásbeli érettségi vizsgák megkezdésének hetén. 

 

Tartalmi követelmények: irányadó mindenkor az aktuális érettségi vizsga követelménye. 

 

„A” tételek (az érettségi vizsgakövetelmények szerinti 1.,3., 5. és 6. témakörökből) 

1. Témakör: Kommunikáció 

A kommunikációs folyamat tényezői, célja és funkciói 

2. Témakör: Kommunikáció 

Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei. 

3. Témakör: Kommunikáció 

A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezési 

formái. 

4. Témakör: Ember és nyelvhasználat 

A nyelvváltozatok rendszere, a nyelv vízszintes és függőleges tagolódása. 

5. Témakör: Ember és nyelvhasználat 

A köznyelv jellemzői, használati területe. A nyelv társadalmi tagolódása szerinti 

csoportnyelvek, azok jellemző használati köre, szókincse. 

6. Témakör: A szöveg  

A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok. 

7. Témakör: A szöveg  

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípusok. 

8. Témakör: A retorika alapjai 

A retorika mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben, a nyilvános beszéd, a közszereplés 

főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai. 

9. Témakör: A retorika alapjai 

A beszéd felépítése (a klasszikus szónoki beszéd részei). 

10. Témakör: A retorika alapjai 

Az érvelés műfajai: a tétel, a bizonyítás, a cáfolat, az érv és az ellenérv. 

 

„B” tételek (a nyelvi rendszer szintjeihez igazítva, hangtan és leíró nyelvtan, az érettségi 

vizsgakövetelmények szerinti 4. témakörből) 

 

1. Témakör: A nyelvi szintek - hangtan  
A magánhangzók rendszere és hangkapcsolódási szabályosságaik. 

2. Témakör: A nyelvi szintek - hangtan 

A mássalhangzók rendszere, hangkapcsolódási szabályosságaik típusai és a helyesírás 

összefüggése. 

3. Témakör: A nyelvi szintek - alaktan 

A morfémák, szóelemek szerepe.  

4. Témakör: A nyelvi szintek - alaktan  

A morfémák, szóelemek helyes használata a szóalak felépítésében. 

5. Témakör: A nyelvi szintek - szótan 
Az alapszófajok. 

6. Témakör: A nyelvi szintek - szótan 

A viszonyszók és a mondatszók.  

7. Témakör: A nyelvi szintek - A mondat szintagmatikus szerkezete 

A szószerkezet fogalma és a szintagmák típusai. 



8. A nyelvi szintek - A mondat szintagmatikus szerkezete 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban. 

9. Témakör: A nyelvi szintek – mondattan 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai. 

10. Témakör: A nyelvi szintek – mondattan 

Az egyszerű és összetett mondatok felismerése, egyszerű mondatok elemzése. 

 

A vizsga felépítése: a vizsgázó két tételt (egy „A” és egy „B” tételt) húz. A gyakorlatorientált 

tételfeladatok megoldását elméleti bevezetéssel alapozza meg. 

      

A vizsga pontozása:  az „A” és a „B” tétel kifejtésére 15-15 pont adható maximálisan. 

 

A vizsga értékelése: 

A két vizsgafelelet két-két jegyet ér, ennek megfelelően kerülnek be az osztályzatok a naplóba. 

Ha csak az egyik vizsgarész is sikerül, a vizsgát nem kell megismételni. Ha mindkét vizsgarész 

elégtelen, akkor egyszeri ismételt vizsga következik. (Érdemjegyek tekintetében iskolánk 

vizsgaszabályzata az irányadó: 85%-tól jeles, 70%-tól jó, 55%-tól közepes, 40%-tól elégséges.) 

 

 

 

Hittan belső vizsga 
 

Időpontja: 11. évfolyamon az őszi szünet utáni időszak. 

Tartalmi követelmények:  

A hittan belső vizsga célja, hogy iskolánk tanulói tisztában legyenek a katolikus hit alapjaival. 

A tartalmi követelmények ehhez a célkitűzéshez igazodnak. A református hitoktatásban 

részesülő diákok hittan vizsgájának követelményét a saját tananyaguk képezi. 

 

A vizsga felépítése: 

Az írásbeli vizsga négy részből áll. 

1. rész: alapvető hittan. (15 kérdés) 

2. rész: liturgika és szentségtan (15 kérdés) 

3. rész: Szentírás (15 kérdés) 

4. rész: villámkérdések (5 kérdés)  

 

A vizsga pontozása: 

 

 

A vizsga értékelése: 

A kapott vizsgajegy négyszeres szorzóval kerül be a naplóba. Elégtelen esetén egyszeri ismételt 

vizsga következik. A hittan tantárgy a humán vizsga részét képezi, ezért legalább 60% -ot 

teljesíteni kell. Ha ezt nem teljesíti a vizsgázó, abban az esetben nem mehet irodalom vizsgára. 

fenti esetben a hittan vizsga megismételendő ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Történelem belső vizsga 
 

Időpontja: 10. évfolyamon, az írásbeli érettségik idején 

Tartalmi követelmények:  

- a témakörök kapcsolódjanak a középszintű történelem szóbeli érettségi 

témaköreihez; 

- a tételek a szóbeli érettségi tételek alapján készülnek. 

- Anyaga: a 9 és 10-es tankönyv 

 

Ezeknek megfelelően a szaktanár által választható témakörök:  

 

1. Az ókor és kultúrája 

 Poliszok ókori Hellászban 

 Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában 

 Az európai kultúra alapjai. A görög római hitvilág. A zsidó vallás fő jellemzői. 

 A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. 

 Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői.  

 A kereszténység államvallássá válása. 

2. A középkor  

 Nyugat - Európa a kora középkorban 

 Az érett középkor Nyugat - és Közép - Európában 

 Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom 

 A középkor kultúrája 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora  

4. A kora újkor története 

5. A kora újkor története Magyarországon 

6.A felvilágosodás, a forradalmak és polgárosodás kora 

7. Az újjáépítés kora Magyarországon 

 

A vizsga felépítése: 

Minden tétel a témakörön belüli pontos témát megadva felsorolja a legfontosabb 

vázlatpontokat, valamint képi és írásos források segítségével támpontot ad az értelmezéshez. 

A vizsgázó saját ismeretei és a források alapján ad számot tudásáról. 

 

A vizsga pontozása: 

 

A szóbeli felelet pontozása az érettségi szóbeli feleletek pontozásának felel 

meg.(feladatmegértés, tér-idő, források használata, eseményeket alakító tényezők, kifejtés 

mód) Összesen 50 pont adható 

  

A vizsga értékelése: 

 

A kapott vizsgajegy négyszeres szorzóval kerül be a naplóba. Elégtelen esetén egyszeri ismételt 

vizsga következik. (Érdemjegyek tekintetében iskolánk vizsgaszabályzata az irányadó: 85%-

tól jeles, 70%-tól jó, 55%-tól közepes, 40%-tól elégséges.) 



 


