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Huzsvári Erzsébet 
magyar 

     

Huzsvári Erzsébet 

etika 

  Az órai részvételen túl egy 
filmélmény összefüggő 
bemutatása és a szereplők 
viselkedésének értékelése. 
Két legalább két oldalas 
esszé leadása március első 
hetéig. Témák: A felelősség 
vagy a felelőtlenség az ifjú 
kor problémája? 
Kialakul-e a céltalanság 
érzése a sikertelenség 
okán? 

 A megismerésre ajánlott 
művekből összefoglaló 
értékelés írása és leadása 
március 1-ig. Ezek az 
alábbiak: Örkény István:  
Tóték, Kertész Imre: 
Sorstalanság, Franz 
Kafka: Átváltozás, 
Thomas Mann: Mario és 
a varázsló 
Szabó Magda: egy 
szabadon választott mű. 
Folyamatosan készülni az 
érettségi témakörökből! 

Csengődi Eszter 
angol 

 1.csop.: Szabadidős 
tevékenységek, 'there 
is/are', A lakás 
berendezése és helységei, 
Képességek kifejezése 
jelenben és múltban 
(can/could) 
3.csop.: Múlt idők 
használata, kötőszavak, 
határozószavak, Vásárlás a 
világ körül, online vásárlás, 
szinonímák használata 

2.csop.: Számolható és 
számolhatatlan főnevek, 
some/any, 'would like', 
Melléknevek fokozása, 
összehasonlítás, vidéki és 
városi élet, Folyamatos 
jelenidő, ruházat, Időjárás, 
'going to' 

2.csop.: Számolható és 
számolhatatlan főnevek, 
some/any, 'would like', 
Melléknevek fokozása, 
összehasonlítás, vidéki és 
városi élet, Folyamatos 
jelenidő, ruházat, 
Időjárás, 'going to' 
 

 

Csikós Ildikó 
történelem 

    A SZU a két világháború 
közt, a sztálini diktatúra 
-számonkérés :  érettségi 
feladatokból témazáró 
A két pólusú 
világrendszer a II. vh. 
után  - számonkérés : 



érettségi feladatokból 
témazáró 
Magyarország a II. vh. 
után 1956-ig, a diktatúra 
kiépülése, jellemzői - 
számonkérés: érettségi 
feladatokból témazáró 
A próbaérettségi sikeres 
megírása 
Az ismétlő órák 
anyagából  sikeres 
feladatmegoldások 

Lázár András 
társadalomismeret 

    Egy (a távtanuláson is 
megtalálható listából) 
kiválasztott 
társadalomismereti 
témakör kidolgozása, 
írásban, vagy más előre 
egyeztetett módon. 

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.   
 
Követelmények, tananyag a 
távtanuláson leírtaknak 
megfelelően. 
 
VAGY  
 

1.piacgazdaság 
fogalmainak ismerete 
(fogalomtérkép és 
fogalommagyarázat) a 
távtanuláson leírtaknak 
megfelelően 
2.Európa országainak, 
fővárosainak, főbb 
természetföldrajzi 
adottságainak az ismerete 
(körvonalas térkép) a 
távtanuláson leírtaknak 
megfelelően 
VAGY  
A témák mindegyikére 
legalább elégséges 
érdemjegy szerzése tanév 
közben 
 

 9.osztályos földrajz 
tananyagot végzőknek: 
 
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.   
 

 



A témák mindegyikére 
legalább elégséges 
érdemjegy szerzése tanév 
közben 
 
 

Követelmények, 
tananyag a távtanuláson 
leírtaknak megfelelően. 
 
VAGY  
 
A témák mindegyikére 
legalább elégséges 
érdemjegy szerzése 
tanév közben 
 
 
10.osztályos tananyagot 
végzőknek: 
 
1.piacgazdaság 
fogalmainak ismerete 
(fogalomtérkép és 
fogalommagyarázat) a 
távtanuláson leírtaknak 
megfelelően 
2.Európa országainak, 
fővárosainak, főbb 
természetföldrajzi 
adottságainak az 
ismerete (körvonalas 
térkép) a távtanuláson 
leírtaknak megfelelően 
VAGY  
A témák mindegyikére 
legalább elégséges 
érdemjegy szerzése 
tanév közben 
 

Keller Edina 
társadalomismeret 

projekt 

1., A demokrácia alapvető 

fogalmainak ismerete, 

jelentőségük felismerése, 

fogalmazás megírása a 

    



demokrácia előnyeiről, 

hátrányairól 
2., Az ókori demokrácia: 

Athén és Spárta politikai 

berendezkedésének 

összehasonlítása 
3., A manipuláció 

megjelenése életünkben: a 

manipuláció különböző 

formáinak felismerése  

mindennapi 

élethelyzetekben és 

reklámszövegekben. 

4., Jellemző társadalmi és 

szociális problémák a 

modern demokráciákban. 

Esetelemzés videó alapján, 

a vitakultúra elemzése 

5., Az ókori demokrácia 

kulturális öröksége: a 

görög színház 
6., Köztársaság vs. 

demokrácia: az ókori Róma 

intézményei és kulturális 

öröksége 
 
 
 

Szikszay Viktória 
matematika 

Hatványozás szabályai és 
alkalmazásuk, geometriai 
alapismeretek: síkidomok 
területe, kerülete 
(háromszögek, négyszögek, 
sokszögek)  

Szöveges másodfokú 
egyenletek, geometria. 

Logaritmusos egyenletek, 
egyenlőtlenségek, 
koordinátageometria: 
vektorok, egyenes 
egyenlete, két egyenes 
metszéspontja, kör 
egyenlete, kör és egyenes 
metszéspontjai. 

Exponenciális és 
logaritmusos egyenletek, 
egyenlőtlenségek. 

Exponenciális -, 
logaritmusos egyenletek, 
koordinátageometria, 
egyenlettípusok, 
függvények ismétlése 
 

Szikszay Viktória Szabadesés, munka ,energia: 
munkavégzés feltétele, 

Ideális gázok, isokor, 
isobár, isoterm 

Geometriai optika: 
fénytörés, 

  



fizika energiamegmaradás 
törvénye, gyakorlati 
alkalmazások. 

állapotváltozás. Gyakorlati 
példák: Mi a parti szél, 
termik, hogyan működik a 
biciklipumpa, miért 
nagyobb nyáron ugyanaz a 
gumilabda a teraszon, mint 
télen stb... Hőtágulás 
(gázoké, 
folyadékoké,szilárd 
anyagoké) 

fényvisszaverődés, elhajlás,  
tükrök, lencsék, távcsövek. 
egyszerű optikai kísérletek. 

Vitószky Judit 
magyar 

 Irodalom: Pethőné féle Tk.-
ből I. kötetet: 110. 111. 
113.-115. 121.-124. o. 
Berzsenyi Dániel 
költészete. A magyarokhoz 
c. vers, A közelítő tél c. 
vers.   
Tk.-ből II. kötet:  15.-27. o. 
Katona József: Bánk bán 
Tk.-ből II. kötet: Kölcsey 
Ferenc költészete.  28. 29. 
31.-33.Himnusz c. vers.         
47.-50. o. Parainesis 
Kölcsey Kálmánhoz c.mű.   
Tk.-ből II. kötet: 
Vörösmarty Mihály 
Költészete:      
67.-72. o. Szózat, A 
Guttenberg-albumba c. 
vers.   
76.-81. o. Gondolatok a 
könyvtárban c. vers. 
Jegyszerzés: 3 témazáró 
dolgozat 
Nyelvtan: Szövegértés 
feladatlapok gyakorlása. 
Jegyszerzés: szövegértés 
feladatlap kitöltése 

Irodalom: Pethőné féle Tk.-
ből I. kötet: 124.-128. o., 
130. -139. o.  Mikszáth 
Kálmán prózája.  
Tk. II. kötet:7.- 9. o., 11. o. 
13.-14.o. ,16.-19.o., 24.-27, 
o., 35.-38.o.,45.-48.o., 56.-
62. o., Ady Endre 
Költészete.                              
Tk. II. kötet: 64.- 119. o. 
Babits Mihály költészete        
A negyedéves jegy feltétele 
a házi dolgozatok beadása. 
Minden héten kötelező egy 
min. 2 oldalas fogalmazás 
írása megadott témából. 
Nyelvtan. Szövegértés 
feladatlapok gyakorlása. 
Jegyszerzés: szövegértés 
feladatlap kitöltése 
 

  



  

Gaál Eta 
testnevelés 

 

Gimnasztika gyakorlat – 48 
ütemű egyénileg összeállított 
szabadgyakorlat bemutatása. 
(Tartalmi követelmények: 
minden főbb izomcsoportra 
tervezni kell gyakorlatot, 
változó kiinduló helyzeteket 
kell alkalmazni, legalább két 
nyolcütemű gyakorlat 
szerepeljen benne) 
 
Külsős programon való 
részvétel (GOLD'S CENTER) 
 
Sportdolgozat 

Gimnasztika gyakorlat – 48 
ütemű egyénileg 
összeállított 
szabadgyakorlat 
bemutatása. (Tartalmi 
követelmények: minden 
főbb izomcsoportra 
tervezni kell gyakorlatot, 
változó kiinduló 
helyzeteket kell alkalmazni, 
legalább két nyolcütemű 
gyakorlat szerepeljen 
benne) 
 
Külsős programon való 
részvétel (GOLD'S CENTER) 
 
Sportdolgozat 

Gimnasztika gyakorlat – 48 
ütemű egyénileg 
összeállított 
szabadgyakorlat 
bemutatása. (Tartalmi 
követelmények: minden 
főbb izomcsoportra 
tervezni kell gyakorlatot, 
változó kiinduló 
helyzeteket kell alkalmazni, 
legalább két nyolcütemű 
gyakorlat szerepeljen 
benne) 
 
Külsős programon való 
részvétel (GOLD'S CENTER) 
 
Sportdolgozat 

Gimnasztika gyakorlat – 
48 ütemű egyénileg 
összeállított 
szabadgyakorlat 
bemutatása. (Tartalmi 
követelmények: minden 
főbb izomcsoportra 
tervezni kell gyakorlatot, 
változó kiinduló 
helyzeteket kell 
alkalmazni, legalább két 
nyolcütemű gyakorlat 
szerepeljen benne) 
 
Külsős programon való 
részvétel (GOLD'S 
CENTER) 
 
Sportdolgozat 

Gimnasztika gyakorlat – 
48 ütemű egyénileg 
összeállított 
szabadgyakorlat 
bemutatása. (Tartalmi 
követelmények: minden 
főbb izomcsoportra 
tervezni kell gyakorlatot, 
változó kiinduló 
helyzeteket kell 
alkalmazni, legalább két 
nyolcütemű gyakorlat 
szerepeljen benne) 
 
Külsős programon való 
részvétel (GOLD'S 
CENTER) 
 
Sportdolgozat 

Szekeres József 
informatika 

Animáció készítés a Stykz 
programmal minimum 150 
filmkocka hosszúsággal,  
Szövegszerkesztés alapok: 

 Lap összetevői és 
beállításuk (méret, 
margó, fejléc) 

 Karakter tulajdonságok 
(méret, stílus, típus) 

 Bekezdés tulajdonságok 
(igazítás, sortávolság, 
térköz) 

3 db mintafeladat elkészítése 

Képszerkesztés projekt 

 GIMP alapvető 
használatának 
ismerete, rétegek 
használata. 

 Csoportképről szereplő 
eltüntetés, 
csoportképre szereplő 
utólagos beillesztése 

 Internetről letöltött 
képre egy személy 
beillesztése  

3 db megadott 
paraméterek szerinti kép 
elkészítése 

Táblázatkezelés: 

 táblázatkezelő 
alapfunkcióinak 
ismerete 

 Cellahivatkozások 
ismerete és használata 
(relatív, abszolút, 
vegyes) 

 Alapvető képletek, 
függvények használata 
(összeg, átlag, darab, 
min, max) 

 Matematikai és fizikai 
számítások elvégzése 
táblázatkezelőben 

3 db mintatáblázat 
elkészítése 

Táblázatkezelés: 

 táblázatkezelő 
alapfunkcióinak 
ismerete 

 Cellahivatkozások 
ismerete és 
használata (relatív, 
abszolút, vegyes) 

 Alapvető képletek, 
függvények 
használata (összeg, 
átlag, darab, min, 
max) 

 Matematikai és fizikai 
számítások elvégzése 
táblázatkezelőben 

3 db mintatáblázat 
elkészítése 

 



Keller Edina 
történelem 

 1., Szent István 

államszervező 

tevékenysége 
2., Szent László, 

Könyves Kálmán 

törvényei 
3., II. András új 

birtokpolitikája és az 

Aranybulla 
4., IV. Béla: tatárjárás és 

az ország újjáépítése 
5., Károly Róbert 

gazdasági reformjai 

6., Nagy Lajos 1351. évi 

törvényei 

7., Hunyadi János harcai 

a török ellen 
8., Hunyadi Mátyás 

uralkodása 
 

A negyedév teljesítéséhez 

3 írásbeli dolgozat 

megírása szükséges. A 

felkészüléshez az órai 

jelenlét elengedhetetlen. 

1., A felvilágosodás 

eszmerendszere, 

társadalmi és kulturális 

hatása 
2., A francia polgári 

forradalom fontosabb 

eseményeinek ismerete, 

következményei 

3., Magyarország a 

XVIII. században: az 

ország újjáépítése 
4., Mária Terézia 

uralkodása: Pragmatica 

Sanctio, 

redeletei:Urbárium, Ratio 

Educationis 
5., A felvilágosult 

zsarnok: II. József 

(türelmi rendelet, 

jobbágyrendelet, 

nyelvrendelet, 

szerzetesrendendek 

feloszlatása) 
6., A magyar reformkor 

fontosabb eseményei 

7., Széchenyi István 

eszmerendszere 

8., Kossuth Lajos 

tevékenysége, szerepe a 

reformkori 

eseményekben 
9., A 49-49-es 

forradalom és 

szabadságharc fontosabb 

eseményei és az áprilisi 

törvények 
 

1., Szent István 

államszervező 

tevékenysége 
2., Szent László, 

Könyves Kálmán 

törvényei 
3., II. András új 

birtokpolitikája és az 

Aranybulla 
4., IV. Béla: tatárjárás 

és az ország újjáépítése 
5., Károly Róbert 

gazdasági reformjai 

6., Nagy Lajos 1351. 

évi törvényei 

7., Hunyadi János 

harcai a török ellen 
8., Hunyadi Mátyás 

uralkodása 

9., A mohácsi csata 
10., A három részre 

szakad ország (az egyes 

országrészek fontosabb 

jellemzői) 
11., A Rákóczi-

szabadságharc 

fontosabb eseményei 

12., A nagy földrajzi 

felfedezések 
13., Reformáció 
 

A negyedév 

teljesítéséhez 3 írásbeli 

dolgozat megírása 

szükséges. A 

felkészüléshez az órai 

 



A negyedév teljesítéséhez 

3 írásbeli dolgozat 

megírása szükséges. A 

felkészüléshez az órai 

jelenlét elengedhetetlen. 
 

jelenlét 

elengedhetetlen. 

Keller Edina 
magyar 

   1., A felvilágosodás 

eszmerendszere, 

irányzatai, társadalmi 

és kulturális hatása, 

legalább egy 

gondolkodó (pl. 

Rousseau) ismerete 
2., A magyar 

felvilágosodás: a., 

Bessenyei György 

írásai (aranyhegy 

hasonlat, az anyanyelv 

fejlesztésének 

szándéka)) 
 b., Kazinczy Ferenc és 

a nyelvújítás (célja, 

kritikája) 
3., Csokonai Vitéz 

Mihály: A 

klasszicizmus és a 

szentimentalizmus 

megjelenése 

költészetében: Az 

estve, A Reményhez 
4., Berzsenyi Dániel: 

Magyarokhoz I., 

Osztályrészem 
5., Katona József: Bánk 

bán: konfliktusok és 

küzdelmek 

6., A romantika 

 



7., A magyar romantika 

és reformkor: 
a.,  Kölcsey Ferenc: 

Himnusz, Parainesis, 

Huszt 

b., Vörösmarty 

Mihály:Szózat, 

Gondolatok a 

könyvtárban, 

Guttenberg-albumba 

8., Petőfi Sándor: Ars 

poeticája, forradalmi, 

látomásköltészete: 

XIX. század költői, 

Egy gondolat bánt 

engemet és hitvesi 

lírája: Szeptember 

végén 

9., Arany János: 

Letészem a Lantot, 

Epilogus,  
Balladák: A walesi 

bárdok, Ágnes asszony 
      

 


