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Huzsvári Erzsébet 
magyar 

    Irodalom: minden 
hónapban egy érvelő 
esszé elkészítése, havonta 
egy iskolai dolgozat, 
havonta két házi dolgozat 
(ez lehet érvelés, 
műelemzés) A kidolgozott 
témakörök folyamatos 
elsajátítása és arról 
szóbeli beszámoló. Az 
órákon az érettségi 
követelmények 
szerepelnek, ezért az órai 
részvétel és 
együttműködés is 
követelmény! 
(Témakörök: József Attila, 
Radnóti Miklós, Illyés 
Gyula költészete) 
Nyelvtan: hetente egy 
szövegértési feladatsor 
elkészítése, az órákon 
feldolgozott leíró 
nyelvészeti tételek 
ismerete és használata 
feladatok megoldásával. 
A kommunikációs 
képesség fejlesztése, a 
megszólalástól az 
előadásig! 

  



Huzsvári Erzsébet 

etika 

  A kiadott témákból 
legalább két nagyobb 
terjedelmű (min. 2 A/4 
lap) házi dolgozat 
elkészítése. Az órai 
feladatok elvégzése 
(kommunikáció, 
véleményalkotás, vita 
vagy kiselőadás) A 
tanórán kívüli udvarias 
viselkedés, a 
fegyelmezett iskolai 
együttműködés, a 
közösség segítése.  

  

Csengődi Eszter 
angol 

 1.csoport: 
Foglalkozások, óra, 
Egyszerű jelen idő 
E.sz/3.sz, szabadidős 
tevékenységek, 
névmások. 
Számonkérés formái: 
tesztfeladatok, baráti 
levél írása, párban 
végzett 
kommunikációs 
feladatok (szóbeli) 
2.csoport: Jelen idő 
kifejezése, mindennapi 
cselekvések, Múlt idő 
kifejezése, 
határozószavak. 
Számonkérés formái: 
tesztfeladatok, 
levélírás-kötőszavak 
használata, képek 
alapján egy történet 
elmesélése, szóbeli 
komm. feladat 

1.csoport: 
Foglalkozások, óra, 
Egyszerű jelen idő 
E.sz/3.sz, szabadidős 
tevékenységek, 
névmások. Számonkérés 
formái: tesztfeladatok, 
baráti levél írása, 
párban végzett 
kommunikációs 
feladatok (szóbeli) 
2.csoport: Egyszerű 
múlt idő, rendhagyó 
igék, ünnepek. 
Számonkérés formái: 
tesztfeladatok, 
fogalmazás- utolsó 
nyaralásom, gyerekkori 
barátom, szóbeli komm. 
feladat 
 

 Jövő idő kifejezése, 
tervek, generációk 
együttélése (szókincs), 
melléknévi 
összehasonlítás, 
nagyvárosi élet (szókincs), 
szinonímák és ellentétes 
kifejezések, Present 
Perfect, Problémák-
tanácsok (szókincs, 
segédigék). Számonkérés 
formái: tesztfeladatok, 
páros szóbeli feladatok, 
fogalmazás- emberek 
jellemzése, lakóhely 
bemutatása, levélírás- 
tanácsadás 



Csikós Ildikó 
történelem 

    Magyarország története 
1920-1939  - a korszakra 
vonatkozó érettségi 
feladatokból témazáró 
feladatlap 
A gazdasági világválság és 
kezelése az USÁ-ban, 
New Deal - a témához 
tartozó érettségi 
feladatokból dolgozat 
A fasizmus ideológiája, 
Németország a II. 
világháború előtt, a vh. 
előzményei - érettségi 
feladatokból témazáró 
feladatlap 
A félév zárásához az I. és 
II. negyedévi témákból 
legalább egy szóbeli 
felelet (tételhúzás 
alapján) - Tétellista a 
távoktatáson 

Lázár András 
társadalomismeret 

    A társadalomismeret 
témakörökből 
elégségesre teljesített 
beszámoló (témakörök a 
távtanuláson), 
múzeumlátogatáson való 
részvétel, kapcsolódó 
feladatok megoldása 
(Páva utca) 

  



Lázár András 
földrajz 

 első negyedéves 
anyag+ 
Kőzetlemezek, 
kőzetek, vízburok 
földrajza, légkör-
légkörzés, Föld 
éghajlatai. A témák 
teljesítésének módja 
egyénileg 
megválasztható a 
tanárral való 
konzultáció útján.(A 
távoktatásban szereplő 
tananyag alapján) 
Témák elégségesre 
teljesítése vagy vizsga 
teljesítése elégségesre 

első negyedéves anyag+ 
Európa, Amerika, Ázsia, 
Afrika, Magyarország 
földrajza, Globális 
problémák témák 
teljesítése, ismerete (A 
távoktatásban szereplő 
tananyag alapján.) A 
témák teljesítésének 
módja egyénileg 
megválasztható a 
tanárral való 
konzultáció útján. 
Témák elégségesre 
teljesítése vagy vizsga 
teljesítése elégségesre 
 

  

Keller Edina 
társadalomismeret 

projekt 

1., Az őskorral kapcsolatos 
portfólió leadása, melyben 
legalább 5 munka szerepel. 
 
Ajánlott témák: 
 
a., Bemutatkozás: legalább fél 
oldal terjedelemben. Ügyelve a 
megfogalmazásra, a helyesírásra és 
arra, hogy ne csak adatok legyenek 
benne. 
 
b., Képzeld bele magad egy 

ősember életébe és írd le a 

következőket: 
- Mit gondolsz a körülötted lévő 

világról? 
- Mivel telik egy napod:    a.,ha 

férfi vagy                b., ha nő vagy 
-Mit gondolsz a halálról és a 

születésről? 
 

1.A görög történelem 
fordulópontjai: A 
demokratikus 
berendezkedés alapjai, 
az Athéni demokrácia 
és a spártai politikai 
rendszer 
összehasonlítása. 
 
2. Római történelem: 
A köztársaság 
társadalmi és politikai 
berendezkedése 
A hódítások gazdasági 
ás társadalmi 
következményei 
Az egyeduralom 
kialakulása: Augustus 
propagandája 
Egy-egy császár 
portréja pl. Nero 

1.Az Árpád-kor 
Magyarországon: Szt. 
László, Könyves Kálmán 
törvényei, II. András és 
az Aranybulla, IV. Béla 
és az ország újjáépítése 
 
2.Az Anjou-ház: Károly 
Róbert és Nagy Lajos 
gazdasági és társadalmi 
reformjai 
 
3.A Hunyadiak: A 
Hunyadi család 
felemelkedése és 
Hunyadi Mátyás 
uralkodása 
A mohácsi csata és az 
ország három részre 
szakadása 
 

  



c., Fogalmazd meg, hogy milyen 

szerepet töltöttek be a 

barlangrajzok elődeink életében! 

Térj ki arra is, hogy vajon milyen 

szerepe volt és van az emberek 

életében a művészetnek! 
 
d., Készíts használati utasítást 

egy őskori eszközről! 
a., Milyen eszközről írsz? Rajzold 

le! 
b., Hogyan kell rendeltetésszerűen 

használni? 
c., Mire kell figyelni használat 

közben? 
d., Milyen esetekben alkalmazható? 
e., Milyen esetekben nem 

alkalmazható? 
f., Gyerekek kezébe kerülhet-e? 

(indoklás!) 
 
e., Hasonlítsd össze az őskort és 

az ókort! 
Fogalmazásod 5-10 mondat legyen! 
 
A portfólió elkészítésében 

segítséget adó anyagot tőlem lehet 

elkérni (pl. segítő táblázat az e., 

feladathoz) 
 
Ókorral, társadalmi 

változásokkal kapcsolatos 

követelmények: 
 
1., Feladatlap megoldása a pénz 

történetével kapcsolatban 
2., Az írás története: képi anyag 

segítségével  
3., A hatalom természete: annak 

megfogalmazása, hogy hogyan 

A Római Birodalom 
válsága és szétesése 
A kereszténység 
kialakulása 
A népvándorlás 
fontosabb 
fordulópontjai pl. 
hunok, germánok, 
vandálok 
 
3.Középkor: a kora 
középkori új államok 
politikai 
berendezkedése: a 
feudalizmus 
Mezőgazdasági 
fejlődés, fellendülés 
 
4.A magyarság 
vándorlása, a 
honfoglalás 
Szent István 
államszervezői 
tevékenysége 
 
Mindegyik témából 
egy-egy feladatlap 
megoldása (logikai 
gondolkodás, 
térképismeret, 
fogalmazási készség, a 
fontosabb tények 
ismerete) 
Az aktív órai jelenléttel 
további jegyek 
szerezhetők! 
 
 

4.Erdély: Bethlen Gábor 
fejedelemsége 
A török kiűzése 
Magyarországról 
 
5.Ellentétek a 
Habsburgok és a magyar 
rendek között: Rákóczi 
szabadságharc, Diploma 
Leopoldium, Pragmatica 
Sanctio 
Mária Terézia és II. 
József uralkodása 
 
6.Egyetemes 
történelem: Amerika 
felfedezése, reformáció, 
ellenreformáció 
 
Mindegyik témából egy-
egy feladatlap 
megoldása (logikai 
gondolkodás, 
térképismeret, 
fogalmazási készség, a 
fontosabb tények 
ismerete) 
Az aktív órai jelenléttel 
további jegyek 
szerezhetők! 



változott a társadalom szerveződése 

az ókorban az őskorhoz képest 
4., Képi anyag segítségével a 

legfontosabb ókori vallások 

felismerése és bemutatása 
5., Egy ókori állam kiválasztása, 

bemutatása: pl. Mezopotámia, 

India, Kína stb. 
6., Mit tanulhatunk a görögöktől: a 

demokrácia 
(5 pozitívum, 5 negatívum 

gyűjtése) 
7., emberek vagy istenek? Egy 

görög isten bemutatása egy 

oldalban 
8., Mozaikok a Római 

birodalomból: plakát készítése a 

rómaiakról: tetszés szerint, de 

tartalmaznia kell a következőket: - 

térkép, politikai változások, 

szórakozás, emlékek, bukás 
 
A második negyedév teljesítéséhez 

órai jelenlét szükséges! 
  



Szikszay Viktória 
matematika 

Törtekkel való műveletek, elsőfokú 
egyismeretlenes egyenletek. 
A jegy az órai munkával, 
dolgozattal megszerezhető. 
 

Havonta 2 dolgozat, 1 
negyedéves témazáró 
jegy megszerzése. 
Témakörök: 
másodfokú egyenletre 
visszavezethető 
magasabb fokú 
egyenletek. Szöveges, 
másodfokú egyenletre 
visszavezethető 
feladatok. 
Négyzetgyökös 
egyenletek. Számtani 
és mértani közép. 
Gyakorló feladatsor 
decembertől elérhető 
a távoktatáson. 

Havonta 2 dolgozat, 1 
témazáró a 
negyedévben. 
Témakörök: 
Exponenciális 
egyenletrendszerek, 
egyenlőtlenségek. 
Logaritmus. + az első 
negyedév anyaga. Az 
órákon az érettségi 
követelmények 
szerepelnek, ezért az 
órai részvétel és 
együttműködés is 
ajánlott. 
Gyakorló feladatsor 2 
hét múlva elérhető a 
távoktatáson. 

 A tanórákon havonta 
megszerzett 2 
dolgozatjegy, 1 témazáró 
jegy. Az órákon az 
érettségi követelmények 
szerepelnek, ezért az órai 
részvétel és 
együttműködés is 
követelmény! 
Témakörök: sokszögek 
területe, kerülete. 
Térgeometriai 
alapismeretek: kocka, 
téglatest, gúla, kúp, 
csonka gúla, csonka kúp 
felszíne, térfogata.  

Szikszay Viktória 
fizika 

 Ideális gázok 
viselkedése. 
Ózonpajzs szerepe. 
Globális felmelegedés 
kérdése. 
Környezetszennyezési, 
légszennyezési 
problémák és azok 
fizikai hatása. 
A jegy az órai 
munkával, dolgozattal 
megszerezhető. 

   

  



Vitószky Judit 
magyar 

 Irodalom: 10. o. 
Pethőné féle 
irodalomkönyv 
alapján: Batsányi 
János: A franciaországi 
változásokra c. vers 
elemzése, Kármán 
József: Fanni 
hagyományai c. 
művének ismerete, 1. 
dolgozat.   Csokonai 
Vitéz Mihály: szerelmi 
lírája, gondolati 
költészete. (Az estve c. 
vers elemzése!!!!) 2. 
dolgozat 
Berzsenyi Dániel: A 
magyarokhoz I. c. 
ódájának elemzése, A 
közelítő tél c. 
elégiájának elemzése, 
szóbeli felelet. 
Nyelvtan: Szövegértés 
feladatlapok kitöltése. 

Irodalom:Henrik Ibsen, 
Nóra c. tragédiájának 
elemzése, a Pethőné 
féle 11. o. 
irodalomkönyv alapján, 
1. dolgozat 
Madách Imre: Az ember 
tragédiája c. művének 
elemzése a Pethőné féle 
11.o. irodalomkönyv 
alapján, 2. dolgozat  
Mikszáth Kálmán  
novellái közül minimum 
három ismerete, szóbeli 
felelet   
Nyelvtan:  Szövegértés 
feladatlapok kitöltése. 

  

Gaál Eta 
testnevelés 

Gimnasztikai vezényszavakra, 

jelzésekre végrehajtandó mozgások 

ismerete. 
 
Fittség mérés, fizikai képességek 

fejlődésének mérése:  
-    gyorserő mérés 
a, alsó végtag dinamikus ereje - 

súlypontemelkedés, 
b, has- és hátizom felmérése - 

felülés és homorítás hátra 

bordásfalnál (1 perc), 
-    erő-állóképesség mérés 

Gimnasztikai 

vezényszavakra, 

jelzésekre 

végrehajtandó 

mozgások ismerete. 
 
Fittség mérés, fizikai 

képességek 

fejlődésének mérése:  
-    gyorserő mérés 
a, alsó végtag 

dinamikus ereje - 

súlypontemelkedés, 
b, has- és hátizom 

felmérése - felülés és 

Gimnasztika: 
-    a foglalkozás 
jellegének megfelelő 
bemelegítő mozgások 
önálló elvégzésének 
ismerete; 
-    kondicionális 
képességeket fejlesztő, 
egy-egy izomcsoportot 
erősítő speciális 
gyakorlatok ismerete. 
 
Fittség mérés, fizikai 

képességek fejlődésének 

mérése:  

Gimnasztika: 
-    a foglalkozás 
jellegének megfelelő 
bemelegítő 
mozgások önálló 
elvégzésének 
ismerete; 
-    kondicionális 
képességeket 
fejlesztő, egy-egy 
izomcsoportot 
erősítő speciális 
gyakorlatok 
ismerete. 

Gimnasztika: 
-    a foglalkozás 
jellegének megfelelő 
bemelegítő mozgások 
önálló elvégzésének 
ismerete; 
-    kondicionális 
képességeket fejlesztő, 
egy-egy izomcsoportot 
erősítő speciális 
gyakorlatok ismerete. 
 
Fittség mérés, fizikai 

képességek fejlődésének 

mérése:  



a, alsó végtag dinamikus erő-

állóképessége - zsámolyra történő 

fel- és leugrás, 
b, általános erő-állóképesség, 
-    gyorsaság mérése - vonalfutás. 
 
Sportjátékok: 
-    részvétel a játékban, 

játékkészség fejlődésének mérése, 
-   labdavezetés időre zsámolyok 

kerülésével. 
 
Külsős sport programokon, 

sportnapokon és a kiránduláson 

való részvétel. 
 

Igazolt, egyesületi tagsággal 

rendelkező vagy amatőr sportolói 

sportszerződés alapján sportoló 

tanuló kérelme alapján a tanévre 

érvényes versenyengedélye és 

sportszervezete által kiállított 

igazolás birtokában a 

sportszervezet keretei között 

szervezett edzéssel váltható ki. 
 
  

homorítás hátra 

bordásfalnál (1 perc), 
-    erő-állóképesség 

mérés 
a, alsó végtag 

dinamikus erő-

állóképessége - 

zsámolyra történő fel- 

és leugrás, 
b, általános erő-

állóképesség, 
-    gyorsaság mérése - 

vonalfutás. 
 
Sportjátékok: 
-    részvétel a játékban, 

játékkészség 

fejlődésének mérése, 
-   labdavezetés időre 

zsámolyok kerülésével. 
 
Külsős sport 

programokon, 

sportnapokon és a 

kiránduláson való 

részvétel. 
 

Igazolt, egyesületi 

tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportolói 

sportszerződés 

alapján sportoló 

tanuló kérelme 

alapján a tanévre 

érvényes 

versenyengedélye és 

sportszervezete által 

kiállított igazolás 

birtokában a 

-    gyorserő mérés 
a, alsó végtag dinamikus 

ereje - 

súlypontemelkedés, 
b, has- és hátizom 

felmérése - felülés és 

homorítás hátra 

bordásfalnál (1 perc), 
-    erő-állóképesség 

mérés 
a, alsó végtag dinamikus 

erő-állóképessége - 

zsámolyra történő fel- és 

leugrás, 
b, általános erő-

állóképesség, 
-    gyorsaság mérése - 

vonalfutás. 
 
Sportjátékok: 
-    részvétel a játékban, 

játékkészség 

fejlődésének mérése. 
 
Külsős sport 

programokon, 

sportnapokon és a 

kiránduláson való 

részvétel. 
 

Igazolt, egyesületi 

tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportolói 

sportszerződés alapján 
sportoló tanuló 

kérelme alapján a 

tanévre érvényes 

versenyengedélye és 

sportszervezete által 

kiállított igazolás 

 
Fittség mérés, fizikai 

képességek 

fejlődésének mérése:  
-    gyorserő mérés 
a, alsó végtag 

dinamikus ereje - 

súlypontemelkedés, 
b, has- és hátizom 

felmérése - felülés és 

homorítás hátra 

bordásfalnál (1 

perc), 
-    erő-állóképesség 

mérés 
a, alsó végtag 

dinamikus erő-

állóképessége - 

zsámolyra történő 

fel- és leugrás, 
b, általános erő-

állóképesség, 
-    gyorsaság mérése 

- vonalfutás. 
 
Sportjátékok: 
-    részvétel a 

játékban, 

játékkészség 

fejlődésének mérése. 
 
Külsős sport 

programokon, 

sportnapokon és a 

kiránduláson való 

részvétel. 
 

Igazolt, egyesületi 

tagsággal 

rendelkező vagy 

-    gyorserő mérés 
a, alsó végtag dinamikus 

ereje - 

súlypontemelkedés, 
b, has- és hátizom 

felmérése - felülés és 

homorítás hátra 

bordásfalnál (1 perc), 
-    erő-állóképesség 

mérés 
a, alsó végtag dinamikus 

erő-állóképessége - 

zsámolyra történő fel- és 

leugrás, 
b, általános erő-

állóképesség, 
-    gyorsaság mérése - 

vonalfutás. 
 
Sportjátékok: 
-    részvétel a játékban, 

játékkészség fejlődésének 

mérése. 
 
Külsős sport 

programokon, 

sportnapokon és a 

kiránduláson való 

részvétel. 
 

Igazolt, egyesületi 

tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportolói 

sportszerződés alapján 
sportoló tanuló kérelme 

alapján a tanévre 

érvényes 

versenyengedélye és 

sportszervezete által 

kiállított igazolás 



sportszervezet keretei 
között szervezett 

edzéssel váltható ki. 
 
 

birtokában a 
sportszervezet keretei 

között szervezett 

edzéssel váltható ki. 
 
 
 

amatőr sportolói 
sportszerződés 

alapján sportoló 

tanuló kérelme 

alapján a tanévre 

érvényes 

versenyengedélye 

és sportszervezete 

által kiállított 

igazolás birtokában 

a sportszervezet 

keretei között 

szervezett edzéssel 

váltható ki. 

birtokában a 
sportszervezet keretei 

között szervezett 

edzéssel váltható ki. 
 
 

 


