
3. negyedéves követelmények 
Tanár/tantárgy I/9T II/10T 9T 10T 11T 12T 

Vitószki Judit 

Magyar nyelv és 
irodalom 

Anyanyelvi 
kommunikáció 

A Hegedűs a háztetőn c. film (1971) 
alapján ismerkedés a korabeli 
kultúrával, hagyományokkal.  
 

A könyvek, az olvasás szerepe a 
mindennapokban. Az olvasás, mint 
örömforrás. Mit olvassunk, mi az, 
ami érdekel??  Krimi, romantikus 
regény, sci-fi, stb. 
 
Írásbeli: Minimum 2 oldalas 
könyvismertetés egy szabadon 
választott műről. (Miért tetszett, 
kinek és miért ajánlanád?) 

Irodalom: 
Mítosz, mitológia 
Gilgames eposz 
Görög mitológiából: Prométeusz 
mítosz. (Irodalmi 
szöveggyűjtemény 9. oszt) 
Biblia: Ószövetségből Teremtés 
története, Vízözön története 
Újszövetségből: Jézus születése, 
halála feltámadása, A tékozló fiú 
története. 
 
Görög dráma, görög színjátszás 
Szophoklész: Antigoné, Oidipusz 
király c. tragédiája 
 Antigoné c tragédiából: Antigoné, 
Iszméné, Haimón, Kreón jellemzése 
Oidipusz c. tragédiából: Oidipusz 
bűne és bűnhődése 
 
Írásbeli: A felsorolt művek közül 
egy szabadon választott téma 
minimum 2 oldalas kidolgozása.  
Szóbeli: Megadott művek  
 
Nyelvtan   
Beszédhang, betű, fonéma 
fogalma. Beszélő szervek 
működése. Magánhangzók 
csoportosítása. időtartam, nyelv 
vízszintes mozgása szerint, és 
ajakműködés szerint. 
Mássalhangzók csoportosítása: 
képzés helye, módja szerint. 
Hangrend, illeszkedés törvénye. 
Hasonulás, (teljes, részleges), 
összeolvadás, rövidülés  

Irodalom 
Csokonai Vitéz Mihály szerelmi 
lírája: A boldogság, Tartózkodó 
kérelem, Reményhez c. versek 
alapján 
Csokonai Estve c. versének 
elemzése. (Órán megbeszélt főbb 
gondolatok a versből) 
"Az enyim, a tied mennyi lármát 
szüle, miolta a miénk nevezet elűle. 
(…) 
Nem született senki gazdagnak, 
szegénynek. 
(…) 
Akit tán tolvajjá a tolvaj világ tett, 
Mert gonosz erkölccsel senki sem 
született" 
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél c. 
elégiája (létösszegző vers). 
Kölcsey Ferenc: Himnusz c. verse. 
Vörösmarty Mihály: Szózat c. 
műve,  
Gondolatok a könyvtárban c. verse. 
(Órán megbeszélt főbb gondolatok 
a versből) 
"De hát hol a könyv, mely célhoz 
vezet? 
(…) 
Ment-e a könyvek által a világ 
elébb? 
(..) 
Irtózatos hazugság mindenütt!" 
  
 Írásbeli: A felsorolt művek közül 
egy szabadon választott téma 
minimum 2 oldalas kidolgozása. 
Szóbeli: Megadott művek 
 
Nyelvtan 
Stilisztika: Stílus, stílusárnyalatok, 
Stílus értékek, stílus eszközök, 
stílus rétegek: (a) Írott 
(tudományos, publicisztikai, 
hivatalos, szépirodalmi, levél) 
(b) Beszélt (társalgási, szónoki, 
előadói)   

  

Csengődi Eszter 
Angol 

      

  



Huzsvári Erzsébet 

magyar irodalom, 
magyar nyelv 

    Magyar nyelv: legalább két 
szövegértési feladat elkészítése, 
ami órai munkaként is elkészíthető. 
Magyar nyelv szóbeli: mindenkinek 
kötelező, de órán is meg lehet 
tenni! Tételtémakörök: 
A nyelv mint jelrendszer, a nyelvi 
jelek; A morfémák; A szintagmák 
mondatbeli szerepe; A szöveg és a 
kommunikáció kapcsolata; 
Kommunikációs feladat. 

Magyar nyelv: szövegértési 
feladatsorok elvégzése, az első 10. 
szóbeli tétel ismerete - lásd 
távoktatás és saját füzet! 
Minden, amit a kommunikációról 
tudni kell! A retorika alapjai, 
stílusok és költői eszközök.  
Magyar irodalom: az első hat 
szóbeli tétel, legalább négy 
iskolában megírt érvelés, 
műelemzés vagy összehasonlító 
elemzés 

     Magyar irodalom írásbeli: legalább 
két három oldalnál nem kevesebb 
érvelő esszé megírása. 
Szóbeli: a Nyugat első 
nemzedékének képviselői. Ady 
teljes pályakép és költészet 
ismerete, a szöveggyűjtemény 
használatával a versek értelmezése; 
Babits: Pályakép és költői ars 
poetica, a korai költészettől 
egészen a Jónás könyvéig - a homo 
moralis, a prófétai szerepvállalás. 
Kosztolányi korai és "érett" költői 
pályája, a regények közül legalább 
egy értelmező bemutatás. Móricz 
novellák Tragédia, Barbárok, a 
naturalizmus megjelenés. Franz 
Kafka: Átváltozás, Thomas Mann: 
Mario és a varázsló - az 
elidegenedés és a személyiség 
eltorzulása a század elején. Az 
avantgarde irányzatok és az új 
filozófiák megjelenés. (Kierkegarde, 
Freud, Bergson) 

Minden tanulónak az érettségire 
belépő:                                     
az egyes művelődéstörténeti korok 
jellemzőinek és képviselőinek 
ismerete. 
Mindenkinek kötelező bemutatni 
azt a füzetet, melyet órán használt, 
a tananyag vázlatával együtt!!! (ha 
nincs ilyen, a szünetben témák 
szerit pótolható!) 

Huzsvári Erzsébet 

etika 

    Legalább két téma kidolgozása 
otthon, egy tesztfeladat órai 
munka alatt, aktív közreműködés 
az órán. Vizsga: teszt, az etika 
tárgya, területei, az ókortól a 19. 
századig. Szókratész, Platón, 
Arisztotelészt, Machiavelli, Kant: a 
vallás, polgári erkölcs kialakulása.  

 

Huzsvári Erzsébet 

Morvai Ágnes 

utazás-turizmus 

Tesztfeladat és egy portfolió 
összeállítása egy 
művelődéstörténeti korhoz 
kapcsolódva. Athén, Firenze, Róma, 
Párizs (szabadon választott hely) 

Órai részvétel, művelődéstörténeti 
korok, vallások ismerete. 

  Tesztfeladat megoldása órán! 
Egy kulturális program összeállítása 
képekkel, információkkal napra 
lebontva, adott városban. 

 

Szikszay Viki 
Matematika 

   számtani és mértani közép, 
egyenletekre visszavezethető 
szöveges feladatok, síkgeometriai 
alapfogalmak, síkgeometriai 
számítások, vektorok és 
vektorműveletek 

Logaritmus, sinus és cosinus-tétel, 
függvények és egyenleteik 

 

Szikszay Viki 
Fizika 

   Konzultációs időpontokban az 
elmaradások pótlása 

   



Szikszay Viki 
Matematika 

9. évfolyam: Logikai művelet, 
statisztika, valószínűség, 
geometriai alapismeretek. Vizsga: 
írásban. 

10. évfolyam: Elsőfokú egy 
ismeretlenes egyenletre, 
egyenletrendszerre 
visszavezethető szöveges 
feladatok, ellenőrzés, sorozatok- 
egyszerű számítások gyakorlati 
példákon. (fejtörők, gyakorlatias 
feladványok). 

9. évfolyam matematika: 
függvények (lineáris, másodfokú, 
négyzetgyök), egyenletek, 
egyenlőtlenségek, szöveges 
feladatok. Vizsga: írásban. 

  12. évfolyam matematika: 
Ismétlés: logikai műveletek, 
statisztika, gráfok, 
halmazműveletek, algebra, 
gyökvonás, hatványozás, 
logaritmus, exponenciális 
feladatok, 
függvénytranszformációk, 
egyenletek, egyenlőtlenségek, 
kombinatorika, 
valószínűségszámítás. 
vizsga: írásban 

Szikszay Viki 
Természetismeret 
fizika 

9. évfolyam:  Gyakorlat: 
Tájékozódás a térképen és a 
Világegyetemben. ( A térkép 
fogalma, fajtái, jelrendszere. 
mérések a térképen. A Föld, mint 
égitest, helye a Naprendszerben. A 
napi és évi időszámítás. 

10. évfolyam: Gyakorlat: Erők 
vizsgálata, Newton törvényeinek 
gyakorlati alkalmazásainak 
vizsgálata lejtők készítése, 
használata során. 
Elmélet: Egészség és 
környezetkárosító anyagok, 
hulladékok, hulladékkezelés. 

9. évfolyam fizika:  Gyakorlat: Erők 
vizsgálata, Newton törvényeinek 
gyakorlati alkalmazásainak 
vizsgálata lejtők készítése, 
használata során. 
Elmélet: erőtípusok, munka,- fajtái, 
energia, - fajtái 

   

Csikós Ildikó 
Történelem 

    Az 1848-as áprilisi törvények- 
forráselemzés, esszé 
Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc térképhasználat, 
feladatlap 
Az önkényuralmi rendszer, út a 
kiegyezéshez - feladatlap 
A kiegyezés - esszé  

Az I. világháborút lezáró 
békerendszer, a trianoni béke - 
esszé 
Az első Teleki- a Bethlen-kormány 
intézkedései - feladatlap 
A gazdasági világválság, New Deal - 
feladatlap 
Fasizálódás Európában, a 
holokauszt - házi dolgozat 

Szekeres József 
Informatika 

  Prezentáció alapfogalmak, dia, dia 
háttere, animáció, egy önálló 
tantárgyi prezentáció elkészítése 

Webszerkesztés alapok: weblap 
háttere, elrendezés táblázattal, kép 
beszúrása, elhelyezése. 
Órai munka értékelése, 3 órai 
feladatsor elkészítése 

Táblázatkezelés, diagramok típusai, 
használata, diagramok elemei, 
elhelyezésük, szerkesztésük. 
Hivatkozás készítése munkalapon 
belül. Órai munka értékelése, 2 
feladatsor elkészítése. 

Webszerkesztés alapok: weblap 
háttere, elrendezés táblázattal, kép 
beszúrása, elhelyezése. 
Órai munka értékelése, 3 órai 
feladatsor elkészítése 

 

Töviskes Mária 
Kémia 

  Az órai aktív részvétel fontos. 
Az órákon 3 osztályzatot kell 
szerezni. Az oldatokkal kapcsolatos 
számítási feladatok. 
Az oldódás folyamata, sebessége, 
egyensúlya. Az oldáshő. 
A kémiai átalakulások. A reakcióhő, 
a képződés hő. A reakció sebesség, 
a kémiai egyensúly. 
 

Az órai aktív részvétel a fontos. 
2 házi dolgozatot kell megírni. 
Órai szóbeli felelet is kell. 
Tananyag: Az oxigén tartalmú 
szerves vegyületek, fizikai kémiai 
tulajdonságai. 
A szénhidrátok, a lipidek. 

  

Töviskes Mária 
Biológia 

   Az órai aktív részvétel a fontos. 
Tananyag: Egyed feletti 
szerveződési szintek. Ökológia. 
A populációk jellemzői 
Az élettelen és élő környezeti 
tényezők. 
Az életközösségek jellemzői. 
Hazai életközösségek. 

Az órán aktív részvétel a fontos. 
Házi dolgozat, Az immunrendszer 
és egészsége. 
Tananyag: Az emberi vér és 
vércsoportok. 
A kiválasztó szervrendszer és 
egészsége.  
A belső elválasztású mirigyek. 
a nemi működések szabályozása. 

 

  



Kutai Annamária 
Ének 

   Két beadandót kérek.  
1.Liszt Ferenc élete és művei. 
2.Verdi operái. 
Aki órára jár, ott az órai munkát 
tudom értékelni, nem kérek tőle 
beadandót! 

  

 


