
Év végi követelmények 
Tanár/tantárgy I/9T II/10T 9T 10T 11T 

Vitószki Judit 

Magyar nyelv és 
irodalom 

Anyanyelvi kommu-
nikáció 

Az órákon való aktív részvétel. Egy sza-
badon választott József Attila vers fel-
mondása könyv nélkül.  Az órán megbe-
széltek alapján József Attila költészeté-
nek ismerete, amit írásbeli dolgozatban 
kérünk számon. 

Az órákon való aktív részvétel. 
Shakespeare: Rómeó és Júlia c. drámájá-
ból 8 sor könyv nélküli ismerete. Az órán 
megbeszéltek alapján Shakespeare: Ró-
meó és Júlia c. művéből írásbeli dolgo-
zat.   Szövegértés dolgozat. 

Magyar irodalom: Az órákon való aktív 
részvétel. Reneszánsz fogalma, társa-
dalmi háttere, humanizmus fogalma. Ja-
nus Pannonius költészete, Pannónia di-
csérete, Egy dunántúli mandulafáról c. 
versek ismerete. 
Barokk fogalma, társadalmi háttere. Zrí-
nyi Miklós, Szigeti veszedelem c. barokk 
eposzának ismerete. 
Magyar nyelvtan:A nyelvi jelek alakja és 
jelentése: szóelemek, jelentés, hangalak 
fogalma. A szavak csoportjai hangalak és 
jelentés szerint.   

Magyar irodalom: Az órákon való aktív 
részvétel.  
Vörösmarty Mihály költészetének isme-
rete.  Szózat, Guttenberg albuma, Gon-
dolatok a könyvtárban c. verse) 
Petőfi Sándor költészete. Tájköltészete, 
szerelmi lírája,  forradalmi versei. 
Arany János Költészete. Nagykőrösi és  
Őszikék balladák. (Ágnes asszony, Szondi 
két apródja, Tetemre hívás) 
Magyar Nyelvtan: hangképzés, fonéma, 
beszédhang, betű fogalma,  magánhang-
zók, mássalhangzók csoportosítása. 

 

Csengődi Eszter 
Angol 

 Az órákon való aktív részvétel. 
Teszt: a család, napirend, szabadidős te-
vékenységek; Present Simple vs. Present 
Continuous, gyakoriságot kifejező hatá-
rozók használata 

Az órákon való aktív részvétel. 
Teszt: kérdőszavak; melléknevek és ha-
tározószavak; Present Perfect; utazás re-
pülővel (szókincs) 

Az órákon való aktív részvétel. 
Teszt: ételek és italok; 
countable/uncountable; some, any, no; 
would; melléknevek fokozása, összeha-
sonlítás; városi és vidéki élet 

Az órákon való aktív részvétel. 
Teszt: múlt idők használata; főnevek szá-
molhatósága, mennyiségi jelzők; udvari-
assági formák; vásárlás 

Huzsvári Erzsébet 
etika 
 

 

    Etika: 
Az órákon való aktív részvétel, egy téma 
kidolgozása május végéig. 
A legalább 3 oldalas kifejtő esszé címe: A 
21. század fiatal generációjának beillesz-
kedési problémái  ( iskolai, munkahelyi, 
közösségi) 

Huzsvári Erzsébet 

magyar irodalom, 
magyar nyelv 
 

    Magyar irodalom: 
kötelező beadni május 15-ig a házi dol-
gozatot Mikszáth novelisztikájából - Az a 
fekete folt értelmező elemzésével. Má-
jus 30-ra az egész éves tananyagot ösz-
szefoglaló óravázlatokat egy füzetben! 
(segít a távoktatáson megtalálható - 
megközelítési szempontok című összeál-
lítás. 
Akinek ezek nem lesznek meg, annak a 
11-es tananyagból tételhúzással szóbeli 
vizsgát kell tennie! (Tananyag: a 19. szá-
zad második felének magyar irodalma, 
az orosz és francia realizmus, a 20. szá-
zad első feléből a Nyugat első nemzedé-
kének költői) A témakörök a távoktatá-
son megtalálhatóak! 
Magyar nyelvtan: 
 órai munka keretében legalább két szö-
vegértési feladat, illetve a próba érett-
ségi eredménye alapján lehet biztosítani 
a jegyet. Akinek ez nem áll rendelkezé-
sére, annak írásbeli és szóbeli vizsgán a 
magyar leíró  nyelvészet alapjaiból, a 
mondattanból és a szövegalkotás szabá-
lyaiból vizsgáznia kell! 
Figyelem:  
12. évfolyamba csak az léphet, aki a tan-
órákon rendszeresen jelen volt, az órai 



munkákban és az osztályközösség egyéb 
feladataiban (projektek) részt vett! 
 

Huzsvári Erzsébet 

Morvai Ágnes 

utazás-turizmus 

 Tájékozódás a térképen 

 Afrika országai, éghajlata,nö-
vény-és állatvilága 

 Észak-Afrika országai, látnivalói , 
fővárosaik 

 Kenya, Tanzánia,Dél-Afrikai Köz-
társaság látnivalói  

 Az órákon való aktív részvétel, a 
felmérő lap megírása 

 Tájékozódás a térképen 

 Afrika országai, éghajlata,nö-
vény-és állatvilága 

 Észak-Afrika országai, látnivalói , 
fővárosaik 

 Kenya, Tanzánia,Dél-Afrikai Köz-
társaság látnivalói 

 Az év végi jegyekhez a hiányzó negyed-
éves felmérő lapokat meg kell írni.   

  Tanórai részvétel, egy beadandó utazási 
program, részvétel a májusi külső prog-
ramokon! 
 

 tájékozódás a térképen 

 Afrika országai, éghajlata,nö-
vény-és állatvilága 

 Észak-Afrika országai, látnivalói, 
fővárosaik 

 Kenya, Tanzánia,Dél-Afrikai Köz-
társaság látnivalói 

Szikszay Viki 
Matematika 

 

 Egyenletekre visszavezethető szöveges 
feladatok. 
Síkidomok kerülete, területe: kör, négy-
zet, háromszög, téglalap. Hasonló síkido-
mok területeinek aránya. 

Szöveges egyenletek. 
Síkidomok kerülete, területe: kör, há-
romszög, négyszög. 
Testek felszíne, térfogata:  
kocka, téglatest. 
Vizsga: írásban. 
Év végi értékelés:a négy negyedév köve-
telményeinek teljesítése és a vizsgajegy.  

 

Szöveges egyenletek. 
Síkgeometria:  geometriai alapfogal-
mak,kör, kör részei, területe, kerülete,ív-
hossz,körcikk, szögfajták,szögpárok. 
Háromszögek: nevezetes vonalak, beírt, 
körülírt kör, terület, Pitagorasz- tétel és 
megfordítása, Thalész-tétel és megfordí-
tása. Négyszögek, szabályos sokszögek. 
Vizsga: írásban. 
Év végi értékelés:a négy negyedév köve-
telményeinek teljesítése és a vizsgajegy.  

Egybevágósági transzformációk, hason-
lósági transzformációk, párhuzamos sze-
lők tétele, párhuzamos szelőszakaszok 
tétele. 
Arányossági tételek derékszögű három-
szögekben, hasonló síkidomok területé-
nek és hasonló  testek térfogatának ará-
nya. 
Szögfüggvények. Síkbeli és térbeli számí-
tások szögfüggvényekkel. 
Év végi értékelés:a négy negyedév köve-
telményeinek teljesítése és a vizsgajegy.  

 

Permutációk, variációk,kombinációk. 
Klasszikus valószínűségi modell. Gráfok. 
Vizsga: feladatlap írásban. 
Év végi értékelés:a négy negyedév köve-
telményeinek teljesítése és a vizsgajegy.  

 

Szikszay Viki 
Fizika 

Természetismeret: 
"A rügyfakadás vizsgálata" projekt érté-
kelése. 
Az emberi test felépítése. 
Elsősegélynyújtás. 
Vizsga: írásban: az elsősegélynyújtás 
alapismereteiből 
Év végi értékelés:a négy negyedév köve-
telményeinek teljesítése és a vizsgajegy.   

Természetismeret: 
A negyedév során elvégzett fizikai méré-
sek értékelése. 
Munka, energia,teljesítmény, hatásfok. 
Vizsga: írásban. 
Év végi értékelés:a négy negyedév köve-
telményeinek teljesítése és a vizsgajegy.  

 

Munka,energia, teljesítmény, hatás-
fok,munkatétel. 
Vizsga: írásban 
Év végi értékelés:a négy negyedév köve-
telményeinek teljesítése és a vizsgajegy.  

 

Váltóáramú áramkörök és gyakorlati al-
kalmazások.  
Vizsga: írásban. 
Év végi értékelés:a négy negyedév köve-
telményeinek teljesítése és a vizsgajegy.  

 

 

  



Keller Edina 
Társadalom ismeret 

 -A személyiség alakulása: szocializáció 
-Az identitás kérdésköre: ki vagyok én, 

hová tartozom 
-Társadalmi kérdések: a társadalmi ré-

tegződés jellegének felismerése 
-Társadalmi problémák Magyarorszá-

gon: szegénység, deviancia, elidegene-

dés, munkanélküliség 
-Diagramok elemzése 
-A szubjektív és az objektív megítélés: 

Ki a normális?  
-A társadalmi norma fogalma és felhasz-

nálási formái 
  
A JEGY EGYIK FELTÉTELE: A TÁV-

TANULÁSRA FELTÖLTÖTT FEL-

ADATLAP MAXIMÁLIS KITÖLTÉSE, 

AZ ESSZÉ MEGÍRÁSA ÉS A CSA-

TOLT CIKKEK ELOLVASÁSA. 
EZEK NÉLKÜL NEM LEHET JÖNNI 

VIZSGÁZNI. 
A vizsga tehát szóbeli beszélgetés lesz. 
 

-A személyiség alakulása: szocializáció 
-Az identitás kérdésköre: ki vagyok én, 

hová tartozom 
-Társadalmi kérdések: a társadalmi ré-

tegződés jellegének felismerése 
-Társadalmi problémák Magyarorszá-

gon: szegénység, deviancia, elidegene-

dés, munkanélküliség 
-Diagramok elemzése 
-A szubjektív és az objektív megítélés: 

Ki a normális?  
-A társadalmi norma fogalma és felhasz-

nálási formái 
-„Mutasd a szobád, megmondom ki 

vagy”: gyermekek életkörülményeinek 

elemzése: annak felismerése, hogy mi 

alapján lehet megállapítani valakiről, 

hogy honnan és milyen körülmények kö-

zül érkezik 
-Esély és esélyegyenlőség 
  
A JEGY EGYIK FELTÉTELE: A TÁV-

TANULÁSRA FELTÖLTÖTT FEL-

ADATLAP MAXIMÁLIS KITÖLTÉSE, 

AZ ESSZÉ MEGÍRÁSA ÉS A CSA-

TOLT CIKKEK ELOLVASÁSA. 
EZEK NÉLKÜL NEM LEHET JÖNNI 

VIZSGÁZNI. 
A vizsga tehát szóbeli beszélgetés lesz. 
 

   

Keller Edina 
történelem 

  -Az emberré válás fontosabb lépcsőfokai 
  
-Az első civilizációk: államforma, vallá-

sok, földrajzi elhelyezkedés 
  
-Az ókori Hellász: a demokrácia kiala-

kulásának fontosabb elemei,(Arisztokrá-

cia és démosz) 
- A görög perzsa háborúk következmé-

nyei 
-A peloponnészoszi háborúk 
-A Makedón hódítás 
  
-A Római Birodalom:  
-A köztársaság korszaka: patríciusok és 

plebejusok 
-A pun háborúk következményei 
-Út az egyeduralom felé: A Gracchusok, 

Marius, Sulla 
  
-Az első triumvirátus: Ceasar 
-A második triumvirátus: Augustus és a 

principátus  
-A császárság századainak problémái 
-A bukás okai 
-A kereszténység kialakulása 
-Új királyságok a birodalom romjain 
  
A JEGY EGYIK  FELTÉTELE: A 

TÁVTANULÁSRA FELTÖLTÖTT 

 -A kora középkor társadalma: a feuda-

lizmus 
-A kívülállók: nők, gyermekek, csavar-

gók 
-Világ a Nyugatrómai Birodalom bukása 

után 
-Mezőgazdasági újítások (szügyhám, ne-

hézeke, vetésforgó) 
-A városok kialakulása és jelentőségük 
-A céhek 
-A távolsági kereskedelem újjászületése 
  
Magyar történelem: 
-A magyarság vándorlásának fontosabb 

állomásai 
-Géza és Szent István államszervező te-

vékenysége 
-II. András és az Aranybulla 
-IV. Béla és a tatárjárás: tanulságok, kö-

vetkezmények 
  
- Károly Róbert, Nagy Lajos 
-A Hunyadiak: a török veszély és megol-

dási javaslatok 
-Hunyadi Mátyás uralkodása 
(A távtanuláson találsz Hunyadi Mátyás-

ról egy két oldalas jegyzetet, ami segít a 

téma megértésében, és én is ebből fogok 

kérdezni) 
  

 



FELADATLAP MAXIMÁLIS KITÖL-

TÉSE. 
A FELADATLAP MEGOLDÁSA NÉL-

KÜL NEM LEHET JÖNNI VIZS-

GÁZNI. 
A vizsga tehát szóbeli beszélgetés lesz. 

A JEGY EGYIK FELTÉTELE: A TÁV-

TANULÁSRA FELTÖLTÖTT FEL-

ADATLAP MAXIMÁLIS KITÖLTÉSE. 
A FELADATLAP MEGOLDÁSA NÉL-

KÜL NEM LEHET JÖNNI VIZS-

GÁZNI. 
A vizsga tehát szóbeli beszélgetés lesz. 

Lantos Ágnes 
Matematika 
 

Szorzó- és bennfoglalótáblák. Írásbeli 
műveletek. Műveletek sorrendje,. Négy-
zet és téglap területe és kerülete. Hosz-
szúsági mértékegységek. 

    

Csikós Ildikó 
Történelem 

    Egyetemes történelem a XIX. sz. végén: - 
Franciao. III. Napóleon idején, 
-Olasz Királyság létrejötte,  
- a német egység kialakulása             
- Nagy-Britannia és gyarmati kérések 
Témazáró feladatlap kitöltése 
Az I. világháború előtti szövetségi rend-
szerek 
Feladatlap kitöltése 
Társadalomismeret: Az Európai Unió lét-
rejöttének története - házi dolgozat le-
adása 
EGÉSZ éves jegy: A hiányzó részekből 
dolgozat pótlása, hiányzó házi dolgoza-
tok leadása 

Szekeres József 
Informatika 

  Az összes órán elkészített feladat megol-
dása, pótlása. 

Projekt munka befejezése összesen 6 át-
alakított fotó feltöltése, egy prezentáció 
készítése a történelmi helyzetről. 

2 excel feladat megoldása diagramokkal 

 

Töviskes Mária 
Kémia 

  Az órai aktív részvétel fontos 
Savak és bázisok fogalma és reakciói 
A fontosabb szervetlen savak és bázisok 
képletei 
A szervetlen sók keletkezése, és elneve-
zésük. 
Az elektronátmenettel járó kémiai fo-
lyamatok. oxidáló és redukáló szerek. 
A fémes és nem fémes tulajdonság ösz-
szehasonlítása. 
A hidrogén, oxigén, kén, a halogén ele-
mek jellemzése. 
A nátrium , kálium, magnézium, alumí-
nium és vas tulajdonságai. Fizikai kémiai 
tulajdonságai. 

Zsírok, olajok, szénhidrátok, fehérjék, 
nukleinsavak, szerkezete, fizikai, kémiai 
élettani sajátságai. 
 
 
A természetes és mesterséges alapú 
műanyagok. 
A polimerizációs és polikondenzációs 
műanyagok. 

 

Töviskes Mária 
Biológia 

   Ökológia és környezetvédelem 
növény és állattársulások 
A környezeti tényezők. A fény, a hő, a 
talaj, a víz jelentősége a bioszférában. 
A populációk , mérete,szerkezete,válto-
zásai. 
A  populációk kölcsönhatásai. 
A társulások táplálkozási szintjei. 
Az anyagforgalom, az energia áramlás. 

Genetikai alapfogalmak. 
Fenotípus, genotípus,gén, allél, testi 
kromoszómák, ivari kromoszómák. Ho-
mozigóta, heterozigóta. 
A mitótikus és meiótikus sejtosztódás 
lényege. 
 Mendel íisérletei és szabályai az örök-
lődésben. 
Domináns-recesszív öröklődés, az inter-
medier öröklődés. Az emberi vércso-
portok öröklődése. 
A nemhez kapcsolt öröklődés. 



A biomok. Trópusi esőerdők,szavannák, 
sivatagok,keménylombú erdők, a ba-
bérlombú erdők, a mérsékelt ö,a tundra 
és sarkvidék élővilága. 
Az élővilág és környezet védelme. 
A bioszféra jelene és jövője. 

Többgénes öröklődés. 
A mutáció fajtái és jelentősége az evo-
lúcióban. 
 

Kutai Annamária 
Ének 

   Aki rendszeresen jár órára, annak nem 
kell vizsgázni! Aki nem jár: Két be-
adandó házi dolgozatot kérek,ez a ne-
gyedik negyedév követelménye: 

1. Kodály Zoltán élete és munkás-
sága 2 db kézzel írott oldal.  

2.  Karl Orff zenepedagógiai mun-
kássága és a Carmina Burana 
című műve. 2 db. kézzel írott ol-
dalt kérek. 

 

 


