
Négy évfolyamos általános tantervű humán jellegű képzés  

 

angol - spanyol nyelv (Kód: 7000)  angol- francia nyelv (Kód: 8000) 

 

Az osztály egyik fele angol–spanyol nyelvet, a másik fele angol– francia nyelvet tanul. Az említett 

idegen nyelveken túl a történelmet tanulják magasabb óraszámban. A spanyol és a francia nyelv 

tanulása kezdő szintről indul. Az angol nyelv esetében a tanulók tudását vesszük alapul. 

Célunk, hogy tanulmányaik végére legalább az egyik nyelvből középfokú (B2) nyelvvizsgával, a másik 

nyelvből pedig a gyakorlati életben használható nyelvtudással rendelkezzenek tanulóink.  

 

Az általános tantervű humán jellegű képzést azoknak ajánljuk, akik a gimnázium elvégzését követően 

valamilyen felsőoktatási intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat, de még nem döntötték el 

pontosan milyen egyetemre jelentkeznek.  

A képzés során figyelmet fordítunk arra, hogy ne csak a gondolkodásukat, hanem érzelemvilágukat, 

erkölcsi ítélőképességüket is fejlesszük. Erre a történelmi események és irodalmi alkotások tárgyalása 

során kiemelten figyelünk. Vannak örök értékek és örök igazságok, melyek nélkül a tartós boldogság 

elképzelhetetlen.  

Az általános irodalmi, történelmi ismeretek átadása révén törekszünk a hazaszeret kialakítására, annak 

megőrzésére. Az érzelmeit szavakkal kifejezni képes ember tudja megértetni önmagát és megérteni 

társait. 

Az osztály általános tanterv szerinti haladása azt jelenti, hogy minden tantárgyból stabil alapokat 

biztosítunk a tanulóknak, melyre építve sikeresen felvételizhetnek akár reál, akár humán képzésekre.  

A képzés indításával azoknak a tehetséges diákoknak kínálunk továbbtanulási irányt, akik még nem 

köteleződtek el egy-egy pálya, vagy tantárgy mellett. 

Ennek érdekében a 10. osztály sikeres elvégzését követően megfelelő számú jelentkező esetén minden 

közismereti tantárgyból helyben biztosítjuk annak lehetőségét, hogy az emelt szintű érettségire a 

tanulók felkészülhessenek.  

A 11. és 12. évfolyamon 4-4 órában a tanulók határozhatják meg, hogy milyen tanórákon kívánnak 

részt venni. Ezzel is segíteni kívánjuk a sikeres egyetemi felvételit, a továbbtanulást. 

 

Az osztály két részre bomlik a tanult nyelvek tekintetében (angol-spanyol) és (angol-francia), 

de a felvételi követelmények ugyanazok. Akár a 7000, akár a 8000 kódszámú képzésre 

jelentkezik a tanuló történelmi ismereteiből kell számot adnia. 

 

  



Szóbeli felvételi követelmények általános tantervű humán jellegű képzés 

 (kód:7000 és 8000) 

Történelem 

Történelemből a követelmények az általános iskolában tanultakra épülnek. Nem haladják meg az 

általános iskolai tankönyvekben található ismereteket. A felkészüléshez (vizsgán) történelem atlasz 

használható. 

 

Felvételi tételek történelemből 

 

1. Az antik görög államszervezet, hitvilág és művészet 

Hasonlítsd össze a spártai és athéni nevelést! Mutasd be az ókori görög hitvilág és művészet 

legfontosabb jellemzőit, valamint az ókori olimpiai játékokat!  

2. Az ókori Róma 

Mutasd be Róma alapításának történetét, a város és a birodalom társadalmát, Róma legfontosabb 

épületeit, építészeti emlékeit! Milyen római emlékeket találhatunk Magyarországon? 

 

3. Jézus élete, tanításai és a kereszténység 

Mutasd be Jézus életét és szerepét a kereszténység születésében! Mik a keresztény vallás legfontosabb 

tanításai? Hogyan vált az üldözött vallásból államvallás? 

4. A középkori városok és céhek 

Mutasd be a középkori városok legfontosabb jellemzőit, a városi társadalmat! Mik a céhek és milyen 

szerepet játszanak a városok életében? 

5. A magyar államalapítás  

Mutasd be István király államalapító munkáját! Térj ki az állam- és egyházszervező tevékenységére is! 

6. A tatárjárás 

Mutasd be IV. Béla király uralkodását és a tatárjárást! Térj ki a tatárjárás menetére és legfontosabb 

következményeire! 

7. Hunyadi Mátyás 

Mutasd be Hunyadi Mátyás uralkodását kitérve politikai, katonai és kulturális jelentőségére! 

8. Földrajzi felfedezések 



Mutasd be a legfontosabb felfedezőket és útjaikat! Vázold fel a felfedezések legfontosabb 

következményeit! 

9. A reformáció 

Mutasd be a reformáció kibontakozásának okait, Luther és Kálvin tanait! 

10. Török világ Magyarországon 

Mutasd be a török terjeszkedésnek okait és következményeit, valamint a legfontosabb végvári 

ütközeteket! 

11. Mária Terézia 

Mutasd be Mária Terézia uralkodásának főbb eseményeit és modernizációs törekvéseit! 

12. Ipari forradalom 

Mutasd be az ipari forradalom kibontakozását, legfontosabb feltalálóit, találmányait és ezek hatását a 

mindennapi életre! 

13. A reformkor 

Mutasd be a reformkor két kiemelkedő személyiségét, Széchenyi Istvánt és Kossuth Lajost! 

Válaszodban térj ki elképzeléseikre, gyakorlati tevékenységükre és szerepükre a reformkorban! 

14. A kiegyezés 

Mutasd be a forradalom leverése és a kiegyezés megszületése közötti időszakot, az ellenállás formáit, 

a kiegyezéshez vezető utat, a létrejövő új állam alapvető jellegzetességeit! 

15. Az első világháború 

Mutasd be az első világháború kiváltó okait, a szembenálló feleket, a főbb frontvonalakat és a háború 

jellegzetes új vonásait! 

  


