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Tanár/tantárgy 10T 11C 12C 

Huzsvári 
Erzsébet 

magyart 

  A két  3 oldalas 
házi dolgozat 

beadása 
határidőre, a két 

kidolgozott 
nyelvtan tétel 
tudása szóban, 

két szövegértési 
feladatsor 
megírása. 

Irodalomból a 
korok és stílusok 

ismerete, 
irodalmi, 

művészeti 
példákon való 

bizonyítása 
szóban. A 
szaknyelv 
ismerete, 

tudáspróba 
megírása. 

Huzsvári 
Erzsébet 

etika 

 Órai részvétel, a 
két házi dolgozat 

beadása 
határidőre, egy 
tesztdolgozat 

megírása. 

 

Csengődi Eszter 
angol 

1.csop: Aktív órai részvétel, 
Témazáró dolgozat (alap 
információk, napirend) 

Bemutatkozó levél 
2.csop: Aktív órai részvétel, 

Témazáró dolgozat (jelen és múlt 
idők, melléknevek, kérdések), 
Fogalmazás a legjobb barátról 

1.csop: Aktív órai 
részvétel, 
Témazáró 

dolgozat (egyszerű 
jelen, 

foglalkozások, 
szabadidő) 

2.csop: aktív órai 
részvétel, 
Témazáró 
dolgozat 

(can/could, 
was/were, múlt 
idő), Fogalmazás 
egy tehetséges 

fiatalról 

Órai aktív 
részvétel, 

Képeslap/levél 
nyaralásról 

melléknevek 
változatos 

használatával, 
Témazáró 
dolgozat 

(mennyiségi 
jelzők, vásárlás) 

Csikós Ildikó 
történelem 

  Az I. világháború 
és azt követő 



békerendszer - 
témazáró 
dolgozat 

Forradalmak 
Szovjet-

Oroszországban, 
a SZU 1925-ig - 

feladatlap 
Magyarország az 
I.világháborúban 

és 1918-20- 
között 

témazáró 
dolgozat 

Csikós Ildikó 

társadalomismer

et 

  Az 
önkormányzatok 
helye, szerepe az 
államszervezetbe
n, feladataik, 
jellemzőik - házi 
dolgozat (3 oldal) 
Órai gyakorló 
feladatok 
megoldása    

Lázár András 

földrajz 

1.Tájékozódás a földi térben és 
időben (térképhasználat) 
2.Naprendszer: a Nap és a bolygók 
főbb jellemzőinek ismerete 
(feladatlap) 
3.Földtörténet, lemeztektonika 
bemutatása 
4.Geoszférák főbb jellemzőinek 
ismerete (feladatlap) környezeti 
problémái.  
VAGY 
A témák mindegyike legalább 
elégséges 

1.piacgazdaság 
fogalmainak 
ismerete 
(fogalomtérkép és 
fogalommagyaráza
t) 
2.Európa 
országainak, 
fővárosainak, főbb 
természetföldrajzi 
adottságainak az 
ismerete 
(körvonalas 
térkép) 
VAGY 
A témák 
mindegyike 
legalább elégséges 
 

 

Keller Edina 

történelem 

1., A 9.-es anyag ismerete: 
összefoglaló feladatlap megoldása 
az őskor, az ókori kelet és az ókori 
görögök témaköréből.  
(Leginkább: társadalmi és hatalmi 
változások, politikai 
berendezkedések, vallás) 
2., Az ókori Róma 

1., Szent István 
tevékenysége (az 
előzmények 
ismerete 
szükséges) 
2., Az Árpád-ház: 

 
 



a., -földrajzi, természeti és 
gazdasági környezet 
-politikai változások: patrícius-
plepejus ellentét, a köztársaság 
kialakulása a legfontosabb 
tisztségek és testületek ismerete 
-különbségek felismerése a: 
despotizmus, demokrácia és 
köztársaság között 
b., -A hódító háborúk és 
következményeik: a pun háború 
legfontosabb eseményeinek 
ismerete 
-A háború gazdasági és társadalmi 
következményei: meggazdagodás, 
elszegényedés, rabszolgatartás 
elterjedése, a plebs kialakulása 
c., -megoldási javaslatok a 
problémákra: a Gracchus fivérek 
és Marius reformjai 
-Hogyan  alakult ki a 
polgárháborús helyzet? 
-Út az egyeduralom felé: Ceasar és 
Augustus 

a., Szent László és 
Könyves Kálmán 
törvényei 
b., A társadalmi 
berendezkedés 
alapjai: 
feudalizmus 
c., A birtokpolitika 
változásai II. 
András idején: Az 
Aranybulla 
d., IV. Béla és a 
tatárjárás, a 
nemesség 
kialakulása 
3., Az Árpád-ház 
után 
a., Az Anjou-ház: 
Károly Róbert 
reformjai 
(kapuadó, 
értékálló 
aranypénz, 
harmincadvám, 
bányamonopólium
, urbura  
b., Nagy Lajos 
1351-es törvényei: 
kilenced, ősiség 

Szikszay Viktória 

matematika 

Matematika: hatványozás és 
gyökvonás, egyenes egyenlete, 
másodfokú egyenlet és 
függvények, metszéspontok 
kiszámítása, másodfokú 
egyenlőtlenségek megoldása 
grafikus úton  
 
A negyedéves jegy megszerzése a 
tanórákon történik: órai munka, 
írásbeli felelet és témazáró 
formájában. 
 

Hatványozás, 
gyökvonás, 

exponenciális 
egyenletek, 

egyenlőtlenségek. 
A negyedéves jegy 

megszerzése a 
tanórákon írásbeli 

felelet, órai 
munka, témazáró 

formájában 
történik. 

Számtani 
sorozatok, 

mértani 
sorozatok.  

A negyedéves 
jegy a tanórákon 

órai munka, 
írásbeli felelet és 

témazáró 
formájában 

történik. 

Szikszay Viktória 

fizika 

Hőtani alapismeretek: 
állapothatározók, hőmérsékleti 

skálák, ideális gázok, ideális gázok 
állapotváltozásai. 

A negyedéves jegy megszerzése 
órai munka, írásbeli feleletek 

formájában történik. 

Einstein hipotézis, 
atommodellek. 

A negyedéves jegy 
megszerzése 

írásbeli feleletek 
formájában 

történik. 

 



Vitószky Judit 
magyar 

 Líra, dráma, epika fogalom 
tisztázó dolgozat 

 Pethőné féle 10.-es 
Irodalom könyv alapján: 

1. Felvilágosodás,racionalizm
us, empírizmus, 
klasszicizmus, 

szentimentalizmus 
fogalmak ismerete  2. 

dolgozat   Magyar 
felvilágosodás: Bessenyei 
György, Kazinczy Ferenc 
(nyelvújítás) 3. dolgozat 

 Nyelvtan: 2 szövegértés dolgozat      

Líra, dráma, epika 
fogalom tisztázó 

dolgozat 
Pethőné féle 11.-
es Irodalom könyv 

alapján:  
Fogalmak: 

modernség, 
realizmus, 

naturalizmus,                 
2. dolgozat  

Balzac: Goriot apó 
Tolsztoj: Ivan iljics 

halála                                 
3. dolgozat      
Nyelvtan: 2 
szövegértés 

dolgozat                      

 

Gaál Eta 

testnevelés 

NETFIT femérést 
Órai munkat  
Dolgozat írása sport témakörben 
Egyéni sportteljesítmények  
értékelése  
 

NETFIT femérést 
Órai munkat  
Dolgozat írása 
sport témakörben 
Egyéni 
sportteljesítménye
k  értékelése  

NETFIT femérést 
Órai munkat  
Dolgozat írása 
sport témakörben 
Egyéni 
sportteljesítmény
ek  értékelése  

Alberti Péter 
testnevelés 

5-Megvalósítás   
 
4-Megvalósítási terv 
vagy 
 
sporteredmény   
 
3-Vizualizációs tábla, 

célkitűzések  
vagy 
  
sport/ mozgásos   
foglalkozás rendszeres 
látogatása.  
 
2-Netfit felmérő végrehajtás 

5-Megvalósítás   
 
4-Megvalósítási 

terv 
vagy 
 
sporteredmény   
 
3-Vizualizációs 

tábla 
célkitűzések 
vagy 
  
sport/ mozgásos 
foglalkozás 
rendszeres 
látogatása.  
 
2-Netfit felmérő 

végrehajtás 
 

5-Megvalósítás   
 
4-Megvalósítási 

terv 
vagy 
 
sporteredmény   
 
3-Vizualizációs 

tábla 
célkitűzések 
vagy 
  
 sport/ 
mozgásos 
foglalkozás 
rendszeres 
látogatása.  
 
2-Netfit felmérő 

végrehajtás 
 

    

 


