
Javítóvizsga német nyelv, 12. E osztály 
 

1. Testaufgaben (Wortschatz, Grammatik, Situationen) 
2. Themen für die mündliche Prüfung: 

• Freizeit 

• Wohnung/Haus 

• Familie 

• Haustiere 

• Shoppen, Einkaufen 

• Lebensmittel 

• Wohnort 

• Schule 

• Tagesablauf an einem Wochentag 

• Sport 
 
9.C. Matematika 
 

− Százalékszámítás 

− Síkidomok kerülete, területe (háromszög, négyzet, téglalap, kör) 

− Mértani testek felszíne, térfogata (kocka, téglatest, henger) 
 
9/B 
Kommunikáció- magyar nyel és irodalom tantárgyból az osztályozó vizsgára az 

alábbiakból érdemes készülni: 
- a kommunikáció fogalma, 
- a kommunikáció tényezőinek felismerése egy példán, 
- a kommunikációs távolságok megnevezése, 
- nyelvi szintek felsorolása, 
- toldalékok fajtáinak megnevezése, 
- szótagolás, 
- betűrendbesorolás, 
- mondatelemzés a tanult szempontok szerint, 
- a mellérendelő összetett mondatok fajtáinak ismerete, 
- szóképek, alakzatok megnevezése, felismerése, 
- a szövegalkotás részeinek (bevezetés, tárgyalás, befejezés) ismerete, 
- művészeti ágak felsorolása, 
- a reneszánsz korstílus jellemzése. 
 
Matematika javítóvizsga témakörök 

11. évfolyam - Szakiskola 
 

- Alapműveletek 
- Algebrai kifejezések, helyettesítésiérték 
- Hatványozás, Hatványozás azonosságai 
- Elsőfokú egyenletek, szöveges feladatok 
- Oszthatóság, oszthatósági szabályok, LNKO, LKKT 
- Százalékszámítás 
- Pénzügyek, kamat 
- Statisztika, diagramok 



- Mértékegységátváltás (hosszúság, tömeg, űrmérték, terület, térfogat) 
- Kerület, terület – számítások 
- Felszín, térfogat – számítások 

 
Matematika javítóvizsga témakörök 

12. évfolyam - Szakközépiskola 
 

I. Halmazok 
- Alapfogalmak; 
- Halmazműveletek; 
- Halmazok elemszáma, logikai-szita; 
- Számegyenesek, intervallumok. 

II. Algebra 
- Hatványozás egész kitevőre; 
- Számok normálalakja; 
- Algebrai egész kifejezések; 
- Nevezetes szorzatok; 
- Szorzattá alakítás módszerei; 
- Algebrai törtek; 
- Oszthatóság, számelmélet alaptétele; 
- Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

III. Függvények, függvényábrázolás, transzformációk 
- Derékszögű koordináta-rendszer; 
- Lineáris függvény; 
- Abszolútérték függvény; 
- Másodfokú függvény. 

IV. Háromszögek, négyszögek, sokszögek 
- Összefüggések a háromszög szögei és oldalai között. 
- A Pitagorasz-tétel és megfordítása, alkalmazásuk. 
- Négyszögek csoportosítása, tulajdonságai. 
- A sokszögekről. Átlók száma, belső és külső szögeinek összege. 

V. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 
- Elsőfokú egyenletek grafikus megoldása. 
- Elsőfokú egyenlet megoldása: mérlegelvvel, szorzattá alakítással. 
- Elsőfokú egyenlőtlenségek. 
- Egyenletrendszerek. 
- Másodfokú egyenlet (paraméterek, diszkrimináns, megoldóképlet 

alkalmazása). 
 

VI. Négyzetgyök 
- A megértés szintjén ismerjék a négyzetgyök definícióját, azonosságait. 
- Az alkalmazás szintjén tudják a négyzetgyök azonosságainak mindkét 

irányú alkalmazását (kiemelés a gyökjel alól, bevitel a gyökjel alá), a 
nevező gyöktelenítését. 

- Tudjon műveletek végezni négyzetgyökös kifejezésekkel, alkalmazza az 
azonosságokat. 

- Tudja meghatározni a gyökös kifejezések értelmezési tartományát. 
 
 
  



10 C javítóvizsga lehetséges kérdései 
1. Kimondta: „Nyelvében él a nemzet.” 
2. Mi az idiolektus? 
3. Mi volt Magyarországon a hivatalos nyelv a magyar előtt? 
4. Mi a nemzeti nyelv? 
5. Sorolja fel a Grice-féle alapelveket! Adja magyarázatukat is. 
6. Mi a sztereotípia? Írjon egy példát is! 
7. Mi a nyelv? 
8. Hol keletkezhetnek kommunikációs zavarok? 
9. Milyen jeltípusokat ismer? Magyarázza is el, melyik mit jelent! 
10. Mi a szemiotika szó jelentése? 
11. Sorolja fel a csoportnyelvek típusait! 
12. Mikor született Ady Endre és mikor halt meg? 
13. Két Ady-vers címe 
14. Mikor született és mikor halt meg József Attila? 
15. Két József Attila-vers címe 
16. Mi az ars poetica? 
17. Mikor született Shakespeare? 
18. Két drámája címe 
19. Két magyar szerző, aki drámait fordította 
20. Mi Volt Shakespeare színházának a neve? 
21. Hogyan csoportosíthatjuk Shakespeare drámáit? 
22. Mely folyóirat pályázatára írta Katona a Bánk bánt? 
23. Mikor volt az ősbemutató? 
24. 5 szereplő a Bánk bánból 
25. Mi a drámában az expozíció és a konfliktus? 
26. A dráma szerkezeti egységei / részei 
27. Mit tekintünk a magyar irodalom részének? 
28. Mit nevezünk határon túli irodalomnak? 
29. Soroljanak fel 4 határon túli szerzőt! 
30. Mely területeken (országokban) beszélhetünk határon túli irodalomról? 
31. Melyik a legkorábbi nyelvemlékünk és mikor keletkezett? 
32. Melyik a legkorábbi szövegemlékünk és mikor keletkezett? 
33. Melyik a legkorábbi verses nyelvemlékünk és mikor keletkezett? 
34. Milyen nyelvújítási módszereket ismer? 
35. Ismertesse a bűnügyi történetek állandó elemeit! 
36. Mi a sci-fi? 

 
A tankönyv megfelelő helyein lévő válaszokkal kérem. Ezekből a kérdésekből 
összeállított feladatlapon 50%-os eredmény elérése szükséges. Nem minden kérdés 
fog szerepelni a javítóvizsgán, de a sikeres teljesítéshez tanulják meg az éves 
anyagot. 
 
Javítóvizsga témakörök, 2022. augusztus 15. 
13.E 
 
Nyelvtan: 
A szónoki beszéd részei, a jó rétor jellemzői 
Csoportnyelvek 
Kisebbségi nyelvhasználat 



A magyar nyelv eredete, rokonsága 
Nyelvemlékeink 
Nyelvtörténeti korszakok a magyar nyelvben 
A hatásos hangzó beszéd eszközrendszere 
Ady lírája 
Arany balladaköltészete 
Madách: Az ember tragédiája 
Gogol: A köpönyeg 
Ibsen: A vadkacsa 
Kafka: Az átváltozás 
József Attila tájköltészete 
Radnóti eklogái 
Örkény egypercesei 
Pilinszky lírája 
Kosztolányi: Esti Kornél 
Babits: Esti kérdés 
 
 
Javítóvizsga kérdések, 2022. augusztus 15. 
12. évfolyam 
 
Nyelvtan 
A kommunikáció tényezői, funkciói 
Tömegkommunikáció 
Az internetes kommunikáció jellemzői 
A magyar hangrendszer: magánhangzók és mássalhangzók 
A magyar nyelv szófaji rendszere 
Az egyszerű mondat felépítése és részei 
Stilisztika (stílusok, szóképek, alakzatok) 
Szövegtan (koherencia, konnexió, kohézió) 
Irodalom: 
Antigoné - görög dráma 
Íliász, Odüsszeia - eposzok 
Biblia jellegzetes műfajai 
Középkori magyar irodalom 
Dante: Isteni színjáték 
Reneszánsz és humanizmus 
Janus Pannonius 
Barokk 
Balassi Bálint 
Zrínyi Miklós 
Csokonai Vitéz Mihály 
Berzsenyi Dániel 
Shakespeare: Romeo és Júlia 
Kölcsey életműve 
 
A szerzőkhöz, korszakokhoz az órán megismert alkotások ismerete elengedhetetlen. 
Pusztán az életrajz ismerete elégtelen! 
(Füzetben, tankönyvben megtalálják.) 

 



9/A. 
Történelem 

javítóvizsga témakörök 
 

A középkori Európa ( Tk.:82-106 old.) 
A magyar nép eredete ( Tk.:116- 133 old) 
A középkori magyar királyság fénykora ( Tk. 144-171 old) 

 
Javítóvizsga témakörök 

2022 
11. évfolyam 

 
Mg. Munkagépek 
 

− Szálastakarmány betakarításának gépei 

− Gyökér- és gumósnövények betakarításának gépei 

− Anyagmozgatás gépei 

− Állattartás gépei 

− Kertészeti gépek 
 

Javítóvizsga témakörök 
2022 

11. évfolyam 
 
Szakmai számítások 
 

− Mértékegységek átváltása 

− Lökettérfogat, hengertérfogat számítás 

− Áttételszámítás 

− Fékezéssel kapcsolatos számítások 

− Tápanyag visszapótlás gépeinek üzemeltetésével kapcsolatos számítások 
(ürítési idő, haladási sebesség) 

− Talajművelés gépeinek üzemeltetésével kapcsolatos számítások 
(munkaszélesség, vonóerő igény, vontatási teljesítmény igény, 
területteljesítmény) 

− Vetéssel, vetőgépek üzemeltetésével kapcsolatos számítások 
(szükséges magmennyiség, nyomjelző kinyúlás) 

− Gabonabetakarítás gépeivel kapcsolatos számítások 
(cséplődob kerületi sebessége, fordulatszáma, áteresztő képesség) 

 
 

Javítóvizsga témakörök 
2022 

11. évfolyam 
Munkagép: 

• Ekék 
• Vetőgépek 
• Gabonabetakarítás gépei 
• Burgonyavetőgépek 



• Kaszálógépek 
• Szecskázó gépek 
• Arató-cséplő gépek 
• Talaj javítás gépei 
• Talajmegmunkálás gépek 

 
Javítóvizsga témakörök 

2022 
11. évfolyam 

 
Erőgépek: 

• Tengelykapcsolók 
• Sebességváltók 
• Kiegyenlítőművek (differenciál művek) 
• Erőátviteli rendszerek 
• Járószerkezetek 
• Kerekes járművek kormányzása 
• Fékek 
• Lánctalpas és gumihevederes járószerkezetek 
• Gumiabroncsok és jellemzőik 


