Háromnegyed éves követelmények 9-10 szakközépiskola

Tanár / tantárgy
Farkas János / történelem

Lázár Zsigmond /
matematika
Gálik Zsófia / magyar

9 SzKI
Farkas János és Balda Gabriella összevont tanuló csoport
 Órai jelenlét
 Órai aktivitás
 Házi dolgozat
 Szóbeli felelet
 Dolgozat
Római Birodalom, Róma alapítása, Római mítoszok, RómaiPun háborúk, Római köztársaság felépítése, Spartacus
rabszolgalázadása, Köztársaság válsága,

10
Gálik Zsófia és Balda Gabriella összevont tanuló csoport

Tankönyv: Mohácsy Károly: Színes Irodalom 10.
Elektronikus elérhetőség (prezik és zanza tv): A tananyag
mellé beillesztve a link. Ha erre rákattint a tanuló, könnyen
felkészülhet akár teljesen egyedül is a negyedéves
tananyagból.
Tananyag:

Magyar felvilágosodás: (Tk. 58-69.old.)
https://prezi.com/syefwnvf8ivs/a-magyarfelvilagosodas/
http://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmusrokoko-szentimentalizmus/klasszicizmusszentimentalizmus-es

http://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmusrokoko-szentimentalizmus/magyar-felvilagosodaskiemelkedo

Kazinczy Ferenc: Nyelvújítás (Tk. 70-74. old.)
https://prezi.com/brfmwx2znfw7/nyelvujitas/
http://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmusrokoko-szentimentalizmus/kazinczy-ferenc-esnyelvujitas

Csokonai Vitéz Mihály: A stílusirányzatok és
hangnemek sokfélesége (Tk. 75-78. old.)
A rousseaui szentimentalizmus, A Reményhez (Tk. 85-86.
old.) https://prezi.com/559abst9vfko/csokonai-vitezmihaly/
http://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmusrokoko-szentimentalizmus/csokonai-vitez-mihaly-i
http://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmusrokoko-szentimentalizmus/csokonai-vitez-mihaly-ii

Berzsenyi Dániel: (Tk. 91. old.), Ódák ( Tk.94.), A
magyarokhoz (Forr a világ) (Tk. 97.old.) Elégiák, A közelítő
tél (Tk. 101-103.old.)
https://prezi.com/r4s7ttcslrre/berzsenyi-daniel/

http://zanza.tv/irodalom/romantika/berzsenyi-danielodakolteszete
http://zanza.tv/irodalom/romantika/elegiak-berzsenyidaniel-kolteszetebol

A romantika, az irányzat jellemzői

(Tk. 106-111.old.)

https://prezi.com/qwztzcdjv3a1/romantika/
http://zanza.tv/irodalom/romantika/romantika-jellemzoi
Ebből csak az általános jellemzők és az irodalom kell.

Az orosz realizmus: (Tk. 129. old.) Gogol: A köpönyeg
(Tk. 139-144. old.)
https://prezi.com/mckvueanhy-6/nyikolaj-vasziljevicsgogol/
http://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernsegrealizmus-naturalizmus-szimbolizmusimpresszionizmus-szecesszio/az-0
Vitószki Judit / magyar

Dráma műnemének és műfajainak ismerete. Antik dráma:
görög dráma kialakulása, drámai verseny, görög színház,
színjátszás ismerete. Szophoklész Antigoné c. drámájának az
ismerete, főbb szereplők jellemzése (Antigoné, Iszméné,
Kreón, Haimón), Thébai mondakör.
Biblia, fogalmak, és személyek akiket, amiket ismerni kell:
Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Kánaán, Mózes, Mózesi

Erőné Adrienne
matematika

Szekeres József /
informatika

könyvek, kanonizáció, teremtés történetek, bűnbeesés, vízözön
története, Evangélisták: Márk, Máté, Lukács, János.
Jézus születése: élete, kínhalála és feltámadása története,
Tékozló fiú története
Halmazműveletek; Intervallumok; Számegyenesek; Algebra és
számelmélet; Függvények: lineáris, abszolútérték, másodfokú,
négyzetgyök; Háromszögek, négyszögek, sokszögek; A
tananyagok és magyarázatok megtalálhatók a következő
oldalon:
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/mat
ematika-9-osztaly

Szövegszerkesztés alapismeretek:
 Oldal, bekezdés, karakter formázás
 Karakter formázás lehetősége (típus, stílus, szín,
aláhúzás)
 Oldal tulajdonságai (méret, margó, tájolás)
 Bekezdés tulajdonságai (rendezés, sortávolság,
behúzás, térköz)
 Minta alapján a fenti tulajdonságok formázása egy
adott nyers szövegben
 Táblázat készítése (táblázat tulajdonságai)

Másodfokú egyenlőtlenségek; Négyzetgyökös egyenletek;
A számtani és mértani közép; Másodfokú egyenletre
vezető problémák; Geometriai alapok;
A tananyagok és magyarázatok megtalálhatók a következő
oldalon:
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/
matematika-10-osztaly
A kisérettségi feladataihoz hasonló példák a következő
linken http://ofi.hu/matematika-mintafeladatsorok
találhatók, melyek közül
-az 1. mintafeladatsor I. részéből az 1-es, 2-es, 7-es
-a 2. mintafeladatsor I. részéből az 1-es, 2-es, 6-os, 10-es
-a 3. mintafeladatsor I. részéből pedig az 5-ös, 10-es, 12-es
feladatok segítik a felkészülést.
Prezentáció készítés: önálló munka a PowerPointban:
 Munka a szövegdobozokkal
 Kép beillesztése, méretezése
 Dia elrendezései, háttere, dia sablonok használata
 Animációk, áttűnések alkalmazása
 Egy adott témában önálló prezentáció készítése
 Egy megadott feltételeknek megfelelő prezentáció
készítése
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/mod/scorm
/view.php?id=116
Prezentáció készítés Preziben:
 Prezi lehetőségei (nagyítás, forgatás)
 Keretek használata
 Képek és videók beszúrása

Gaál Eta / testnevelés

Csengődi Eszter / angol

Szabadtéri és külső sporteseményen való részvétel. Jellemzi,
az ott eltöltött idő hatékonysága, aktív, intenzív hozzáállás
alapján értékelhető tevékenysége.
LABDARÚGÁS – tudja az álló és szemből lassan guruló labda
rúgását, – képes a labda eltalálására, megállítására,
labdavezetésre belsővel, – védekezésben, a támadó
fedezésében, – támadásban, a védőtől való elszakadásban,
üres helyre helyezkedésben

 Prezentáció megosztása
http://www.prezimagyarul.hu/pdf/prezimagyarul_ala
p_kezikonyv.pdf
Prezi könyv
Szabadtéri és külső sporteseményen való részvétel.
Jellemzi, az ott eltöltött idő hatékonysága, aktív, intenzív
hozzáállás alapján értékelhető tevékenysége.
LABDARÚGÁS – tudja az álló és szemből lassan guruló
labda rúgását, – képes a labda eltalálására, megállítására,
labdavezetésre belsővel, – védekezésben, a támadó
fedezésében, – támadásban, a védőtől való elszakadásban,
üres helyre helyezkedésben

RÖPLABDA: – tudják a labdát alkarérintéssel továbbítani –
tudjon helyezkedni az ívelten érkező labdához – eredményes
együttműködés a labda megjátszásában

RÖPLABDA: – tudják a labdát alkarérintéssel továbbítani –
tudjon helyezkedni az ívelten érkező labdához –
eredményes együttműködés a labda megjátszásában

Fittségmérés, fizikai képességek fejlődésének mérése
tanmenetben rögzíthető sztenderekkel. Ajánlott mérések,
négy éven keresztül %-ban kifejezhető mutatókkal: - gyorserő
mérés a, alsó végtag dinamikus ereje - súlypontemelkedés, b,
has- és hátizom felmérése - felülés és homoriitás hátra
bordásfalnál (1 perc), - erőállóképesség mérés a, alsó végtag
dinamikus erőállóképessége - zsámolyra történő fel- és
leugrás, b, általános erőállóképesség, - gyorsaság mérése

Felmérések: 600 m, 2000 m, ingafutás helyből távolugrás,
guggoló technika helyes végrehajtása , külsős
sporteseményen való részvétel

Középhaladó csoport:
Nyelvtan: egyszerű múlt idő (rendhagyó igék) használata,
számolható/számolhatatlan főnevek, much/many,
some/any
Szókincs: találmányok, múltbeli események leírása,
ünnepek, ételek/italok
Haladó csoport:

Nyelvtan: jelen idők és múlt idők kevert használata
(egyszerű, folyamatos+ befejezett jelen idő), képzők
(suffixes)
Szókincs: 'love', személyiséget leíró melléknevek, életrajz
írása, filmek világa
Kajos Rebeka Dóra
angol

Svéda Mária / biológia

Szalay Mónika
történelem

Az osztályzás három alaptevékenységből áll össze:
- Órai jelenlét, aktivitás (30p)
- Otthoni feladatok (30p)
- Számonkérés (30p)
Ezen felül plusz 10 pont szerezhető szorgalmi feladatokkal
(keresztrejtvény készítése a tanult szavakból, feladatok
megoldása a www.duolingo.com honlapon, egyéb feladatok a
témákhoz kapcsolódóan.
A negyedév anyaga:
Nyelvtan: Egyszerű múlt idő, jövő idő
Téma: Választott angol dalokhoz felirat készítése
Segédanyagok:
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/course/view.php?id
=122
Ismerje az életjelenségeket. Tudja az élővilág
rendszerezésének alapjait/Linné/. Ismerje a vírusokat és az
egysejtűek fajtáit. Ismerje a telepes testű és szövetes
testfelépítésű növényeket. Ismerje a növények önfenntartó és
fajfenntartó szerveit, azok működését. Ismerje a növények
ivartalan és ivaros szaporodását. Tudja a virágos növények
egyedfejlődését. Ismerje a növényvilág rendszerezését,
ismerje a törzseket.
A negyedéves vizsgajegy 3 feladatrészből tevődik össze. A
maximális elérhetőség 100 pont.
Ebből a vizsgakövetelmény:
 Károly Róbert gazdasági reformjai
 Nagy Lajos uralkodása és 1351-es törvényei
 Hunyadi János harcai a törökkel

 Hunyadi Mátyás uralkodása
Ebből dolgozat (30 pont), fogalmak,röpdolgozat a
témakörből (20 pont)
Házi dolgozat a következő témák egyikéből:
 a reneszánsz Mátyás idején
 a középkori magyar művelődés
 a középkori magyar élet
a leadott dolgozat (25 pont) abban az esetben
elfogadható,ha a forrás nem szó szerint idézett,valamint a
diák szóban nyilatkozik a dolgozat tartalmáról
órai részvétel,aktívitás (25 pont)
Minimálisan teljesítendő: 45 pont
A tananyag a következő helyen megtalálható,elérhető:
Száray Miklós: Történelem II.- 10.osztály TK. 107.-142.oldal
www.scribd.com/Szaray-Miklos-Tortenelem-2

