
2015-16. II. negyedév követelmények 
Tanár/tantárgy I/9T II/10T 9T III/11T 

Vitószki Judit 

Magyar nyelv és irodalom 

Anyanyelvi kommunikáció 

 Jegyet csak aktív órai részvétel alapján tudok adni!!!  

 
Az órán a szakmai gyakorlati vizsgához szükséges szituációs fel-
adatokat fogjuk gyakorolni, ezért elengedhetetlenül fontos az 
órákon való megjelenés, valamint ott folyó munkába való bekap-
csolódás. A negyedéves jegyet az órai munka alapján ajánlom 
meg, ez két részből tevődik össze: 
 egyik a szituációs feladatok megoldásában való aktív részvétel, a 
másik a szövegértés feladatlapok megoldása.   

János és Gabi osztálya: 
Ókor, mint művelődéstörténeti kor  ismerete: met-
től-meddig tart, hitvilága, mítosz fogalma, minimum 
5 görög és római isten ismerete, társadalmi beren-
dezkedés, stb. 
Homérosz, Iliasz és az Odüsszeia c. eposzának isme-
rete: mikor írta Homérosz, Trójai mondakör isme-
rete,  miről szólnak az eposzok, eposz, mint műfaj is-
merete, kik a főszereplők, mi a különbség a két eposz 
világképében, embereszményében? 
    

Jegyet csak aktív órai részvétel alapján tudok adni!!! 

 

Az órákon szövégértés feladatlapokat oldunk meg 

közösen, illetve a diákok egyénileg. 

Cél az értő olvasás fejlesztése. 

   

Gálik Zsófia 
német nyelv 

A negyedéves vizsga osztályzata 3 fel-
adatból tevődik össze, melyek pontszá-
mokat érnek. A 3 elvégzendő feladat 
összesen 100 pontot ér. Osztályzatot a 
százaléknak megfelelően kapnak a diá-
kok. Az aktív órai részvétel akár a jegy 
30%-át is kiteheti, amennyiben a diák-
nak lehetősége van az órán részt venni. 
Egyéni egyeztetésekre a diákoknak bár-
mikor lehetőségük van! Minimum telje-
sítendő pontszám: 30 pont.  
1. Órai aktivitás: 30 pont 2. Teszt kitöl-
tése: 40 pont (Téma: Köszönések 
kiegészí-tése- Guten Morgen! Guten 
Tag!Guten Abend!Gute Nacht!, Rövid 
bemutatkozó szöveg megírása- Ich heiße 
XY. Ich komme aus Ungarn. Ich wohne in 
Budapest. Mein Hobby ist - igeragozás - 
kommen, wohnen, heißen), szókincs be-
mutatkozás (Start Neu I. 13. old. /család 
téma-kör Start Neu I. 37. old. + 40. old.) 
3. Szóbeli bemutatkozás: 30 pont  
 

A negyedéves vizsga osztályzata 3 feladatból tevődik össze, me-
lyek pontszámokat érnek. A 3 elvégzendő feladat összesen 100 
pontot ér. Osztályzatot a százaléknak megfelelően kapnak a diá-
kok. Az aktív órai részvétel akár a jegy 30%-át is kiteheti, ameny-
nyiben a diáknak lehetősége van az órán részt venni. Egyéni 
egyeztetésekre a diákoknak bármikor lehetőségük van! Minimum 
teljesítendő pontszám: 30 pont.  
1. Órai aktivitás: 30 pont 2. Teszt kitöltése: 40 pont (Téma: igara-
gozás -essen trinken, wohnen, kommen, szöveg írása: bemutatko-
zás /Start Neu I. 13. old./ és család - Start Neu I. 37. és 40. old.-, 
szó-kincs: személyes adatok (Start Neu I. 26. old + 31-32. old.), 
család Start Neu I. 37. old+40. old.), mondatkiegészítések család 
témakörben 3. Szóbeli beszélgetés ön-magáról, családról) 30 pont  
 

A negyedéves vizsga osztályzata 3 feladatból tevődik 
össze, melyek pontszámokat érnek. A 3 elvégzendő 
feladat összesen 100 pontot ér. Osztályzatot a száza-
léknak megfelelően kapnak a diákok. Az aktív órai 
részvétel akár a jegy 30%-át is kiteheti, amennyiben 
a diáknak lehetősége van az órán részt venni. Egyéni 
egyeztetésekre a diákoknak bármikor lehetőségük 
van! Minimum teljesítendő pontszám: 30 pont.  
Órai aktivitás: 30 pont Teszt kitöltése: 40 pont Szó-
beli beszélgetés: 30 pont 1. Témakör: ABC, szemé-
lyes névmások, számok, a hét napjai, köszönések, 
igeragozás - Tk. Start Neu I. 8-12. old. 2. Témakör: 
Bemutatkozás, ige-ragozás - Tk. Start Neu I. 13.old. 
3. Evés, ivás - Start Neu I. 20-25. old Igeragozás: es-
sen, trinken, möchten  
 

 

Szalay Mónika 
történelem 

   Ókori Hellász (TK. 47.-100. oldal - Száray M.: 
Történelem I. középiskolák részére 9.osztály) 

 órai munka 

 röpdolgozat 

 dolgozat 

 

Szalay Mónika 
társadalom ismeret 

 Filmvetítésen,vagy filmes pro-
jekten való részvétel - történet 
és tartalommesélés - vizuális kó-
dok - szóbeli felelet 

 vaktérképen jelölni a hazánkat 
határoló országok ne-
vét,Duna,Tisza,Budapest,Eszter-
gom,Veszprém tudni a buda-
pesti hidak nevét,rövid történe-
tét,és helyesírását 

 

 állampolgári jogok és kötelességek 

 önrendelkezés,önérdekérvé-nyesítés: órai munka, kiselő-
adás, feladatlap 

  

Pakucs-Gaál Etelka 
testnevelés 

Gimnasztikai vezényszavakra, jelzésekre 
végrehajtandó mozgások ismerete. Fitt-
ség mérés, fizikai képességek fejlődésé-
nek mérése 

Gimnasztikai vezényszavakra, jelzésekre végrehajtandó mozgások 
ismerete. Fittség mérés, fizikai képességek fejlődésének mérése 
Külsős sport programokon, sportnapokon és a kiránduláson való 
részvétel. 

Gimnasztikai vezényszavakra, jelzésekre végrehaj-
tandó mozgások ismerete. Fittség mérés, fizikai ké-
pességek fejlődésének mérése 

 



Külsős sport programokon, sportnapo-
kon és a kiránduláson való részvétel. 
Sportjátékok: - részvétel a játékban, já-
tékkészség fejlődésének mérése. 
 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 kö-
zött szervezett edzéssel váltható ki 

Sportjátékok: - részvétel a játékban, játékkészség fejlődésének 
mérése.  
Igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói 
sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre 
érvényes versenyengedélye és sportszervezete által kiállított iga-
zolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzés-
sel váltható ki 
 

Külsős sport programokon, sportnapokon és a kirán-
duláson való részvétel. 
Sportjátékok: - részvétel a játékban, játékkészség fej-
lődésének mérése.  
Igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr 
sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló ké-
relme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye 
és sportszervezete által kiállított igazolás birtokában 
a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel 
váltható ki 
 

 


