
1. Féléves vizsgakövetelmények 
Tanár/tantárgy I/9T II/10T 9T 10T 11T 12T 

Czifrik Piroska 
Anyanyelvi 
kommunikáció 
Magyar irodalom, 
nyelvtan 

3 db házi feladat leadása (2 
szövegértési feladatlap és egy 
fogalmazás) 
órai jelenlét és aktivitás 

Írásbeli teszt: Anyanyelvünk 
nyelvváltozatai; Stílusrétegek 
Anyanyelvi feladatlap: szövegértés, 
helyesírás, fogalmazás 

Nyelvtan: 
Írásbeli teszt: Jelek jellemzői; 
Hangalak és jelentés 
Szövegértési feladatlap 
Helyesírási feladatok  
Irodalom: 
Írásbeli kérdéssor:  
Középkori kultúra és művészet 
Lovagi költészet (trubadúrlíra, 
Minnesang, Walter von der 
Vogelweide: Hársfaágak csendes 
árnyán - versértelmezés) 
Reneszánsz kultúra és művészet 
Francesco Petrarca (Daloskönyv, 
szonett, Ti szerencsés füvek... - 
versértelmezés) 
Balassi Bálint (Balassa-kódex, Hogy 
Júliára talála így köszöne neki... - 
versértelmezés) 
Wiliam Shakespeare: LXXV. 
szonett, Romeó és Júlia 
 
 
 

Nyelvtan:  
Írásbeli teszt: Stílus, stílusrétegek 
Szövegértési feladatlap 
Helyesírási teszt 
Irodalom: 
Írásbeli teszt: A dráma műneme, a 
dráma jellemzői, szerkezeti részei 
A színház története (ókor, 
középkor, reneszánsz, francia 
klasszicizmus) 
A magyar színjátszás kezdetei 
Moliére: Tartuffe (a mű ismerete, 
fogalmak: francia klasszicizmus, 
komédia, komikum) 
Katona József: Bánk bán (a dráma 
ismerete, fogalmak:nemzeti dráma, 
tragikum) 
 

  

Czifrik Piroska 
Német 

Feladatlap: bemutatkozás, 
igeragozás, számok, leckék 
szókincse 

Feladatlap: Kérdőszavak használata 
és kérdő mondatok alkotása; 
birtokos névmások; tőhangváltós 
igék ragozása; szókincsteszt 

Feladatlap:  bemutatkozás, 
igeragozás, számok, leckék 
szókincse 

Feladatlap: Kérdőszavak használata 
és kérdő mondatok alkotása; 
birtokos névmások; tőhangváltós 
igék ragozása; szókincsteszt 

Feladatlap: 5. lecke szókincse, 
fordítás, mondatalkotás 

Érettségi feladatlap: Nyelvtani 
teszt, szókincsteszt, szövegértés, 
hallás utáni szövegértés 

Csengődi Eszter 
Angol 

 Dolgozat: foglalkozások, egyszerű 
jelen idő, birtoklás (have got), 
igék+gerund, 

Dolgozat: Melléknév fokozás, 
melléknévi összehasonlítás, városi 
és vidéki élet összehasonlítása; 
Beadandó: szülővárosról rövid 
fogalmazás; 

  Érettségi feladatok: olvasott 
szövegértés, nyelvhelyesség, 
íráskészség 
Szóbeli témák: ünnepek, vásárlás 

Huzsvári Erzsébet       

  



Huzsvári Erzsébet 
Magyar irodalom 

    A vizsgáig le kell adni legalább egy 
házi dolgozatot a megadott 
témában!  A vizsga írásbeli rész egy  
szövegértési feladat (egy óra áll 
rendelkezésre), amit előre meg 
lehet írni valamelyik órán.  
Irodalom: A Nyugat első 
nemzedékének költői közül Ady, 
Babits, Kosztolányi, Juhász  Gyula  , 
Tóth Árpád költészetének ismerete, 
legalább egy mű bemutatása.  

Két házi dolgozat beadása, egy 
érvelés, egy műelemzés (a témák 
kiadva, leadási határidő: dec. 16.) 
(Megalázás, kirekesztés témában, 
irodalmi példákkal érvelni, a három 
Halotti beszéd összehasonlító 
elemzése) A dolgozat előre 
leadható!! Szövegértési feladat! 
Helyben! 
Irodalom: A 19. század végének 
stílusirányzatai - szimbolizmus, 
impresszionizmus, naturalizmus 
(példákkal) Az avantgard mozgalma 
és irányzatai, Th. Mann, a huszadik 
századi regény, Dosztojevszkij, a 
Nyugat első nemzedékének költői, 
írói, József Attila költészete.  
Kérek pályaképet és műveket!                                                               

Kiss Szilárd 
Matematika 

  egyenlettel megoldható szöveges 
feladatok, munkavégzéses 
feladatok, koordinátarendszerek, 
egyenes egyenlete, egyenesek 
metszéspontja  
 

n-edik gyök, gyökös egyenletek, 
másodfokúra visszavezethető 
gyökös egyenletek 

kör egyenlete, kör és egyenes 
metszéspontjai, kör és érintői, 
exponenciális egyenletek 

 

Kiss Szilárd 
Fizika 

   soros és párhuzamos kapcsolás, 
elektromos munka, teljesítmény és 
hőhatás, elektromosság 
folyadékokban, vákuumban és 
gázokban, félvezetők  

 

  

Szikszay Viki 
Matematika 

Lantos Ági csoportja: a 2-es, 3-as,  
4-es szorzó,- és bennfoglalótáblák 
tudása; írásbeli szorzás és osztás 
egyjegyűvel; 1000-es számkörben 
számszomszédok; kerekítés; 
írásbeli összeadás és kivonás 
tizesátlépés nélkül; egyszerű 
szöveges feladatok megoldása 
önállóan. 
Viki: halmazokkal kapcsolatos 
műveletek elvégzése. 
Szöveges feladatok értelmezése, 
nagyságrend.  Grafikon és diagram 
készítése.  
vizsga: feladatlap 

Számok normálalakja. 
Grafikon és diagram készítése. 
Százalékszámítás. 
vizsga: feladatlap 

9T/A:  
nevezetes szorzatok, szorzattá 
alakítás, teljes négyzetté alakítás, 
műveletek algebrai törtekkel, 
oszthatósági szabályok, 
prímtényezős felbontás, 
legnagyobb közözs osztó, legkisebb 
közös többszörös, számrendszerek 

  TÉRGEOMETRIA: kör és részeinek 
számítása(körcikk,körgyűrű, 
körszelet, körív stb), kocka, 
téglatest, hasábok, testátló, gúla, 
kúp, csonka gúla , csonka kúp, 
henger, gömb, egymásba írt testek 
térfogata, felszíne. 
Vizsga: feladatlap. 

Szikszay Viki 
Természetismeret 
fizika 

Mozgást befolyásoló tényezők, 
erők;  a lendület fogalma, 
lendületmegmaradás törvénye, 
rakéta - meghajtás. 
vizsga: írásban 

energia típusai és alkalmazásaik a 
mindennapi életben, az elektromos 
energia felhasználása a 
háztartásban, balesetmegelőzés 
szabályai. 
Az atom felépítése, az 
atomenergia. 
vizsga: írásban. 

Dinamika: Newton törvények, 
lendület, lendületmegmaradás 
törvénye, szabaderők, 
kényszererők, erők típusai 
vizsga: feladatlap. 

   

Ludas Viktor 
Társadalomismeret 
Történelem 

Ludas Viktor csoportja: 
A filmes projektben való aktív 
részvétel. 
Aki az órán nem vesz részt, annak 
filmelemzés alapjai, 

Állampolgári jogok és kötelességek. 
A határon túli magyarság kérdése. 
Önrendelkezés, önérdek-
érvényesítés: órai munka, 
kiselőadás, feladatlap. 

Ókori Hellász (Tk. 47-100 Elérhető 
itt: http://www.ntk.hu/418 - Száray 
Miklós: Történelem I. középiskolák, 
9. )órai munka, röpdolgozat, 
dolgozat 

Tatárjárás projektrészvétel 
Dolgozat az alábbi témákból: 

 Tatárjárás 

 Károly Róbert 

  

http://www.ntk.hu/418


történetmesélés, vizuális kódok a 
filmben- szóbeli felelet. 
 
Lantos Ági csoportja: Vaktérképen 
jelölni :- hazánkat határoló 
országok neveit;- a Dunát, a Tiszát, 
Budapestet, Esztergomot, 
Veszprémet, Pannonhalmát, 
Pusztaszert; felsorolni és tudni 
helyesen leírni a  budapesti hidak 
neveit;  néhány mondatban 
ismertetni vagy  A fehér ló mondát 
vagy  Móra Ferenc: Rege a 
csodaszarvas mondát. 

 Nagy Lajos 

 Luxemburgi Zsigmond 

 Hunyadi János és a 
nándorfehérvári diadal. 

 
Házi dolgozat készítése az alábbi 
témák valamelyikéből: 

 Lovagi kultúra a 
középkorban. 

 Fegyverek, harci eszközök a 
középkorban 

 Vallásosság és 
iskolarendszer a 
középkorban 

 Öltözködés a középkorban 

 Mátyás reneszánsz udvara 
 
Csak az önálló munka elfogadható, 
források szó szerinti másolása nem! 

Csikós Ildikó 
Történelem 

    Reformkor: Kossuth és 
Széchenyi vitája, a reformkor 
főbb kérdései, politikai viták és 
kérdések, életmód a korban. – 
tesztlap és esszé. 

Magyarország 1849-1868 - 
feladatlap (teszt+esszé) 
A dualista állam szervezete, 
gazdasági fejlődése - szóbeli 
Az I. világháború előzményei, 
jellege, sajátosságai - feladatlap 
(teszt+esszé) 
A félévi teljesítménybe beszámít az 
órai munka, az órán  megoldott 
feladatok, otthonra kapott esszék 
megírása. 

Szekeres József 
Informatika 

  Szövegszerkesztés alapismeretek, 
karakter és bekezdés formázás 
feladat, 2 gyakorlati feladat 
elkészítése a vizsgaidőpontban. 

Egy komplex prezentáció 
elkészítése, más tantárgy pl. 
történelem, magyar, matematika 
tantárgy témájában. Minimális 
diaszám 20 dia, animációkkal, 
áttünésekkel. Csak a 
vizsgaidőpontban  lehet 
elkészíteni! 

Komplex excel feladat megoldása a 
következő függvények használata: 
Összeg, átlag, minimum, maximum, 
darab függvények. Diagramm 
készítése. 

Adatbázis feladat megoldása, kész 
adattáblák módosítása, 
adatkapcsolatok felvétele, 
adattípusok módosítása, egyszerű 
lekérdezés készítése. 

  



Töviskes Mária 
Kémia 

  A féléves teljesítménybe 
beletartozik az órai munka, a 
füzetvezetés , a félév közben órán 
szerzett osztályzatok, a házi 
dolgozatok. 
Akik a tanítási órán nem szereztek 
elegendő számú osztályzatot a 
félév értékeléséhez, azok írásbeli, 
majd szóbeli vizsgán számolnak be 
felkészültségükről.  
Téma: A molekulák képződése. 
Konkrétan a hidrogén az oxigén, a 
nitrogén molekula. A hidrogén 
klorid, a víz a metán, az ammónia, 
az etán, etén, etin, a benzol, nitrát, 
karbonát, szulfát-ion. A molekulák 
térszerkezete, polaritása. A 
másodrendű kémiai kötések. A gáz, 
a folyadékok, a szilárd anyagok 
jellemzése. 

A féléves teljesítménybe 
beletartozik az órai munka, a 
füzetvezetés, az órán szerzett 
osztályzatok, a házi dolgozatok. 
 
Vizsga témakörök : A telített és 
telítetlen szénhidrogének fizikai és 
kémiai tulajdonságai. 
Szénhidrogének képleteinek írása 
név alapján. Illetve a képlet alapján 
a vegyület megnevezése. 
 A szerves vegyületek közül az 
metán az etén, az acetilén j a 
benzol a metilalkohol, az 
etilalkohol, a hangyasav az ecetsav,  
jellemzése. 

  

Töviskes Mária 
Biológia 

   A féléves teljesítménybe 
beletartozik az órai munka, a 
füzetvezetés, az órán szerzett 
osztályzatok, a házi dolgozatok. 
 Az AKVÁRIUM gondozásában való 
részvétel! 
Vizsga témakörök: A növények 
törzsfája , a fontosabb növényi 
törzsek jellemzése. A növények 
szerveinek jellemzése. Gyökér, szár 
levél, virág, termés.  
Az állatok törzsfája. A fontosabb 
állattörzsek jellemzése. Szivacsok, 
csalánozók, férgek, ízeltlábúak, 
puhatestűek, tüskésbőrűek, 
gerincesek, halak, kétéltűek, 
hüllők, madarak, emlősök. 

A féléves teljesítménybe 
beletartozik az órai munka, a 
füzetvezetés, és házi dolgozat 
megírása. 
Vizsga témakörök: 
Az emberi bőr 
Az ember csontvázrendszere, és 
izomrendszere. 
Az ember táplálkozási 
szervrendszerének felépítése és 
működése, és egészsége. 
Az ember keringési rendszere, 
felépítés, működés, egészsége. 
A légzési szervrendszer, felépítése, 
működése és egészsége. 

 

Kutai Annamária 
Ének 

   Kérek 2 beadandó dolgozatot: 
1. Liszt Ferenc élete és művei 
2. Kodály Zoltán 

zenepedagógiája. 

  

 


