
2015-16. I. negyedév követelmények 
Tanár/tantárgy 10T 11T 12 

Vitószki Judit 

Magyar nyelv és irodalom 

Anyanyelvi kommunikáció 

 Irodalom: Aktív órai részvétel!!!!!! Műnemek, műfajok ismétlése. 

Mohácsy féle, Színes Irodalom  9. o. Tk.,17o.-21.o. 
 
  Eddig tanult művelődéstörténeti ko-rok ismétlése: antik, középkor, 

rene-szánsz, barokk, felvilágosodás, ro-mantika. Írásbeli jegy az órán 

el-hangzottak alapján. Ehhez segédanyag nálam átvehető vagy a Táv-

tanuláson  megtalálható. 
 
Irodalmi fogalmak ismerete: modernség, realizmus, naturalizmus, Pe-

thőné féle 11.- es I kötet, Irodalom könyv alapján 8--9. o., 15-17. o., 

vagy Színes Irodalom 11.o. Tk. 90-91. o 2. dolgozat.  
 
Balzac: Goriot apó, Tolsztoj: Ivan Iljics halála c. művek ismerete.Pe-

thőné féle 11.- es I Tk: 18-25. o., 43-47. o, vagy Színes Irodalom 11.o. 

Tk.107-113.o..Szóbeli jegy.      
                        
Érvelő esszé írása az órán megadott témák közül, harmadik jegy. Az 

esszé, minimum 2 kézzel írott A4-es oldal terjedelmű,  tagolt, dolgo-

zat. Beadási határidő: negyedév vége, (szorgalmi időszak).      Esszé 

téma: Érettségi feladatlapok alapján , ezek tőlem átvehetők, vagy 

megtalálhatóak www.oktatas.hu oldalon: 2008. májusi magyar nyelv 

és irodalom  középszintű írásbeli érettségi feladatlap, vagy 2005 

októberi feladatlap alapján. Itt az érvelő ésszé megírása a feladat, nem 

kell mind a három dolgozatot elkészíteni. 
   
Nyelvtan: Szövegértés feladatlapok kitöltése, nyelvtan jegy. 

 

Csengődi Eszter 
angol nyelv 

Helyhatározók, előljárószavak használata (írásbeli), lakás berendezési 
tárgyai (plakát v. projekt, illetve szóbeli), képességek kifejezése (szó-
ban és írásban), órai aktivitás 

 Jelen idők használata (írásbeli); Szóbeli témakörök: napirend, bemu-
tatkozás, szabadidős tevékenységek, családi élet; órai aktivitás 

Gálik Zsófia 
német nyelv 

A negyedéves vizsga osztályzata 3 feladatból tevődik össze, melyek 
pontszámokat érnek. A 3 elvégzendő feladat összesen 100 pontot ér. 
Osztályzatot a százaléknak megfelelően kapnak a diákok. A nyelvgya-
korlás szempontjából azonban fontos az, hogy az órák minimum 30%-
án a diák részt vegyen. Egyéni egyeztetésekre a diákoknak bármikor 
lehetőségük van! Minimum teljesítendő pontszám: 30 pont. 
 
Órai aktivitás: 30 pont  
Teszt kitöltése: 40 pont  
Szóbeli beszélgetés: 30 pont  
 

1. Témakör: Öltözködés- Start Neu I. 83. old. 
              Ruhavásárlás - Start Neu I. 84-85. old. 
2 Témakör: Lakás, bútorok - Start Neu I. 92. old.  + 95/2 
irányok (jobb, bal, elöl, hátul, stb...) - Start Neu I. - 99. old. 

A negyedéves vizsga osztályzata 3 feladatból tevődik össze, melyek 
pontszámokat érnek. A 3 elvégzendő feladat összesen 100 pontot ér. 
Osztályzatot a százaléknak megfelelően kapnak a diákok.  A nyelvgya-
korlás szempontjából azonban fontos az, hogy az órák minimum 30%-
án a diák részt vegyen. Egyéni egyeztetésekre a diákoknak bármikor 
lehetőségük van! Minimum teljesítendő pontszám: 30 pont. 
 
Órai aktivitás: 30 pont  
Teszt kitöltése: 40 pont  
Szóbeli beszélgetés: 30 pont  
 

1. Témakör: Ismétlés  Tk. Start Neu I. tk. témakörei 
(rövid bemutatkozás 13. old, család 33. old., hobby 49-51.old., la-
kás92-95. old. , evés-ivás 20-24. old., utazás 137 és 138. old., napi-
rend 43 és 45. old, öltözködés 83-85. old., iskola 154-156. old.) 

A negyedéves vizsga osztályzata 3 feladatból tevődik össze, melyek 
pontszámokat érnek. A 3 elvégzendő feladat összesen 100 pontot ér. 
Osztályzatot a százaléknak megfelelően kapnak a diákok.  A nyelvgya-
korlás szempontjából azonban fontos az, hogy az órák minimum 30%-
án a diák részt vegyen. Egyéni egyeztetésekre a diákoknak bármikor 
lehetőségük van! Minimum teljesítendő pontszám: 30 pont. 
 
Órai aktivitás: 30 pont  
Teszt kitöltése: 40 pont  
Szóbeli beszélgetés: 30 pont  
 
9-10. osztály tananyagának ismétlése (Tk. Start Neu I. + Start Neu I. 
munkafüzet alapfeladatai segítségével óránként összeállított, kiadott 
feladatlapok) 
 + érettségi feladatok megoldása (fénymásolt lapokról) 

Gálik Zsófia 
magyar irodalom 

A negyedéves vizsga osztályzata 3 feladatból tevődik össze, melyek 
pontszámokat érnek. A 3 elvégzendő feladat összesen 100 pontot ér. 
Osztályzatot a százaléknak megfelelően kapnak a diákok. Ha valame-
lyik rész hiányzik, egyéni egyeztetés alapján pótlásra lesz lehetőség, 
projektről írásbeli beszámolót elfogadok, fogalmazásként megírva, 
max. 15 pontra beszámítva.  
Minimum teljesítendő pontszám: 30 pont. 
Minimum aktív órai részvétel: 40 %. (Érettségi tantárgy!) 
 
Órai aktivitás: 30 pont  
Teszt kitöltése (negyedéves tananyagból): 40 pont  

  



Szóbeli feladat (szóban kifejtett tananyag a negyedéves anyagból 
vagy ppt. szerkesztése és bemutatása): 30 pont  
 
Tananyag: 9-es tananyag ismétlése/elmaradt anyagok pótlása 
(9-es Mohácsy tk.-ből) 
 

1. Műfajok, műnemek (epika, líra, dráma, - ppt. bemutató alap-
ján, ami elérhető lesz nekik a közös csoportban - 

2. Művelődéstörténeti korszak: 
ókor: Biblia mint irodalmi mű (ppt. bemutató, elérhető lesz közös 
csoportban) 
középkor: Tk. 144-145.old./lovagi irodalom: 160.old / Trisztán és 
Izolda: 161. old. 
reneszánsz és reformáció: 207-209.old./ Balassi Bálint szerelmi költé-
szete: 212-216.old/angol reneszánsz és Shakespeare: 225-
226.old./Rómeó és Júlia: 229-236. old. 
Barokk: 248-251.old./Zrínyi és a Szigeti veszedelem: 253-259.old. 

Gálik Zsófia 
magyar nyelvtan 

A negyedéves vizsga osztályzata 3 feladatból tevődik össze, melyek 
pontszámokat érnek. A 3 elvégzendő feladat összesen 100 pontot ér. 
Osztályzatot a százaléknak megfelelően kapnak a diákok.  Ha valame-
lyik rész hiányzik, egyéni egyeztetés alapján pótlásra lesz lehetőség, 
projektről írásbeli beszámolót elfogadok, fogalmazásként megírva, 
max. 15 pontra beszámítva.  
Minimum teljesítendő pontszám: 30 pont. Minimum aktív órai rész-
vétel: 40 %. (Érettségi tantárgy!) 
 
Órai aktivitás: 30 pont  
Teszt kitöltése: 40 pont  
Szóbeli: 30 pont  
 
Mi a kommunikáció, célja, típusai (Magyar nyelv és kommunikáció 
16-19. old.) 
Médiaműfajok ( Magyar ny. és komm. 22-29. old.)  
Szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozók, (rövid ismerte-
tésük, jellemzőik, Tk.48. old. + 50-53. old + viszonyszók: névelő, név-
utó, segédige, igekötő, kötőszó, szóértékű módosítószó - ezeket felis-
merni, példákat hozni rá (Tk. 49.old.) 
Szövegértési és helyesírási  feladatlapok kitöltése 
(fénymásolt és/vagy előre megszerkesztett lapok) 

  

Szalay Mónika 
történelem 

 aktív órai részvétel érettségi tantárgy!! részvétel minimum 
40%!! 

 Dolgozat. Honfoglalás, államalapítás Szent István király (fo-
galmak, főbb események, térképhasználat)- Száray. Történe-
lem I. 9.osztály 206-217.o. 

 Írásbeli: Szent László és Könyves Kálmán törvényei - Száray: 
Történelem II. 10.osztály 81.-87.o 

 Felelet: II. András, Aranybulla és a Tatárjárás témakörében - 
Száray: Történelem II. 10.osztály -87.-93.oldal 

 Egyetemes történelem (Nyugat Európa) dolgozat - fogalmak, 
események: Száray: tört. I. osztály 20-40. old (első fejezet) 

 minimum követelmény: Honfoglalás, Szent István, Egyetemes 
történelem Nyugat Európa     

 aktív órai részvétel érettségi tantárgy!! 

 Feladatlap: Rákóczi szabadságharc (előzmény, fogalmak, ér-
tékelés)- Száray: Történelem II. 10.osztály 243.o-262.o 

 Feladatlap: A felvilágosult abszolutizmus kora Mo.-n a 18.szá-
zadban - Száray: Történelem III. 11.o. 88.o-94.o 

 Mária Terézia és II. József intézkedései, rendeletei - Száray: 
Történelem III. 11.osztály - 100.o-112.o. 

 dolgozat iskolában a tanóra keretében (teszt, esszé - közép-
kori városok, európai középkor - Száray: Történelem II. 
10.osztály) 

 Projekten való részvétel beszámít a negyedéves teljesít-
ménybe! 

 

Csikós Ildikó 
történelem 

 Az államszervezet jellemzői, államformák és állam- berendezkedések 
- gyakorló feladatok megoldása 
A hatalmi ágak, jellemzőik - gyakorló feladatok megoldása 
 

 

Szövetségi rendszerek a XIX.sz.végén a  XX .sz. elején, az I.világháború 
előzményei      

    feladatlap  
(Tk: Száray III. 196-222.o.) 
Az I.világháború menete, jellemzői 



 órán megírt esszé 

 Tk:Száray IV.  
Mo. a dualizmus korában - a dualista államszervezet  működése 
(Tk. Száray III. 230-242.o) 

    feladatlap 
- társadalom, életmód (Tk: Száray III. 243-284 

 házidolgozat       (3 oldal) Határidő: nov.2. 
Ismétlés : 

  az ókori Kelet - gyakorló feladatok (Tk. Száray I. 17-46.o.) 

 Hellász, az ókori görögök - gyakorló feladatok Tk. Száray I. 47-
93. o.) 

  Az ókori Róma, a közt. kora - gyakorló feladatok (Tk. Száray I. 
111.o.- 141. o.)                  

Pakucs-Gaál Etelka 
testnevelés 

NETFIT felmérés 
 Órai munka  
Dolgozat írása sport témakörben Egyéni sportteljesítmények értéke-
lése  
Egyéb sportprogramokon való részvétel 

NETFIT felmérés 
 Órai munka  
Dolgozat írása sport témakörben Egyéni sportteljesítmények értéke-
lése  
Egyéb sportprogramokon való részvétel 

NETFIT felmérés 
 Órai munka  
Dolgozat írása sport témakörben Egyéni sportteljesítmények értéke-
lése  
Egyéb sportprogramokon való részvétel 

Huzsvári Erzsébet 
magyar irodalom 

  Tudásszint felmérése - tudáspróba 
első órán  
Követelmény: tájékozódás a művelődéstörténeti korokban, alapvető 
fogalmak, szakkifejezések ismerete, témakörökhöz kapcsolódó filozó-
fiai tartalmak ismerete, verstani ismeretek, műfajok és műnemek 
pontos felismerése, memoriterek, olvasott művek ismerete.  
A Nyugat első nemzedéke! Dolgozat okt. első hetében , a továbbhala-
dás feltétele! Dupla órában! 
 Segédlet: tankönyv (Mohácsy 11-12)  
 Önálló projektmunka legalább havi egy, megadott határidővel. Első: 
A gondolkodó ember... Határidő szept. 18. 
 A leadás módja: dossziéban, névvel, osztállyal és dátummal ellátva. 
Ez kerül a portfólióba! Ez minden írásos munkára vonatkozik! 
Kiselőadások havonta, a témakörhöz kapcsolódva! Lehetőleg PPT 
bemutatóval! Az első: szept. végén, két tanuló! Téma: A reneszánsz 
építészet  - Firenze -  az alkotók bemutatása. 

Huzsvári Erzsébet 
magyar nyelvtan 

  Felmérés! szövegértés  első órán, értékelés szept. 18-án a feladatok 
típushibáinak megbeszélése, a hiányzó feladatok közös megoldása. 
Követelmény: alapvető leíró nyelvészeti ismeretek, szófajok, mon-
datrészek felismerése, stilisztikai fogalmak, szövegértés, szövegfajták 
ismerete és alkalmazása.  
Segédlet: érettségi témakörök magyar nyelvtanból c. kiadvány. Java-
solt: Maxim Kiadó 

Erőné Franczizi Adrienne 
matematika 

A gyökvonás 
Racionális számok, irracionális számok  
A négyzetgyökvonás azonosságai  
A négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása 
Számok n-edik gyöke 
Az n-edik gyökvonás azonosságai  
A másodfokú egyenlet 
A másodfokú egyenlet megoldóképlete 
Gyöktényezős alak 
Gyökök és együtthatók közötti összefüggés  
Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek 
Másodfokú egyenlőtlenségek 
Négyzetgyökös egyenletek 
Számtani és mértani közép  
 

Hatványozás és gyökvonás (emlékeztető)  
Hatványfüggvények és gyökfüggvények  
Törtkitevőjű hatvány  
Exponenciális egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek 
A logaritmus fogalma 
A logaritmus azonosságai  
Logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek  
Gyakorlati alkalmazások  
 
A tanyagok és a hozzájuk tartozó 
 A tananyagok és a hozzájuk tartozó magyarázatok megtalálhatók az 
alábbi linken: 
11. tananyag 

Természetes számok sorozata 
Számtani sorozat fogalma 
Számtani sorozat megadása 
Számtani sorozat n-edik tagja 
Számtani sorozat különbsége 
Első n természetes szám összege,  
 
Mértani sorozat fogalma 
Mértani sorozat megadása 
Hányados 
Mértani sorozat első n elemének összege  
Kamatláb, kamatos kamat 
Évenkénti tőkésítés 
A tananyagok és a hozzájuk tartozó magyarázatok megtalálhatók az 
alábbi linken: 
12. tananyag  

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/matematika-11-osztaly
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/matematika-12-osztaly


A tananyagok és a hozzájuk tartozó magyarázatok megtalálhatók az 
alábbi linken: 
10. tananyag 

Erőné Franczizi Adrienne 
fizika 

Hőtan 
Hőtani alapjelenségek 
Hőtágulás vizsgálata környezetünkben (utcán, hídon, vasúton)  
Projektmunka: Boyle-Marriotte; Gay-Lussac 
Saját kutatómunka alpján. 
Beadási határidő: 2015. október 22. 

  

Svéda Mária 
biológia 

Projekt címe:    „egyszer én is szülő leszek…??!! 
Projekt vezető: Vitószki Judit 
Projektben résztvevők: Bányai Emő 
Célcsoport: mindenki 
Időpontok: 1-2 x 45perc hetente  
Eszközök: szemléltetéshez esetleg baba, babaápolási felszerelések, 
számítógép, projektor, hangszóró, nyugodt helyiség 
Projekt célja: Felkészülés a család alapításra, kisgyermek fogadására, 
alapvető információk megszerzése a témában, felmerülő kérdések 
megválaszolása, téves elképzelések tisztázása. 
Témák: 
1,  Család funkciója, felépítése, fogalma. Szerepek a családban, jö-
vendő anya és apaszerep. Különleges családok kisgyerekkel. 
2, Ismerd meg a tested működését! (női és férfi nemi szervek felépí-
tése, működése, menstruációs higiénia). Fogamzásgátlás fontossága, 
lehetőségei. Abortusz.  
3, Teherbeesés, terhesség áttekintése trimeszterenként, terhes gon-
dozás fontossága. Tanext-es kismamák meghívása, élménybeszá-
moló. 
4, Szülés, születés. A gyermek születése körüli lelki nehézségek. Segí-
tők a korai anya-gyerek kapcsolatban. Tanext-es kismamák meghí-
vása. 
5, Újszülöttkor jellemzői, feladatok a baba körül. „Család születik”.  
Anya és apaszerep, kapcsolat a nagyszülőkkel, a családi rendszer át-
alakulása. 
6, Csecsemőkor jellemzői, feladatok a baba körül, szoptatás fontos-
sága. Tanext-es kismamák meghívása. Átalakuló időbeosztás, napi-
rend fontossága. 
7,  Kisgyermekkor jellemzői, feladatok a gyermek körül, pl. szobatisz-
taság, eszik/nem eszik, alszik/nem alszik stb. nehézségek ebben a 
korban. Tanext-es kismamák meghívása 
8, Gyermekbetegségek, mikor kell orvost hívni, kétségek a gyermek 
állapotával kapcsolatban. Örömek és szorongások a babával kapcso-
latban. 
  
Követelmény: a foglalkozásokon való aktív részvétel, anya-gyerek 
kapcsolatról szóló film (saját készítésű vagy letöltött) elemzése. 

  

Kutai Annamária 
ének 

Népdalok éneklése: Régi stílusú:  
Béres legény, Felülről fúj... 
Új stílus: A bolhási kertek..., Nem vagyok én..., 
Elmélet: szolmizációs és abc-s hangok megnevezése, a vonalrendszer-
ben való helyük és alternációik, ritmusok:2,3,4 negyed 
Zenetörténet: Középkor zenéje 
-gregorián és a trubadúr 
-Ut queant laxis és Nyári ének... 
-Nyár kánon 
Értékelés: 1.Órai munka, 2. Művészeti tevékenységben való részvétel, 
3. Házi dolgozat és annak felmondása. 

  

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/matematika-10-osztaly


Balda Gabriella 
rajz és vizuális kultúra 

1.Ábrázoló jellegű rajz készítése  
természeti  formák megfigyelésével 
(egy színes és egy grafittal készült rajz, mérete A4) 
2.Egyszerű tárgyak formakapcsolatait bemutató rajz készítése  
(egy rajz grafittal vagy szénnel geometrikus tárgycsoportról, mérete 
A3) 
3.Beállítás alapján a fény-árnyék hatások segítségével a térmélység 
érzékeltetése 
(egy rajz grafittal, mérete A3) 
4.Elképzelt vagy gyűjtött képi elemekből (pl.montázstechnikával) 
olyan képi kompozíció összeállítása, amely egy elvont gondolatot, 
hangulatot vagy lelkiállapotot fejez ki. 
(méret A3) 

1.Kép és szöveg egymáshoz 
viszonyított elrendezése, hagyományos technikával vagy számítógép-
pel. 
A tartalomnak leginkább megfelelő betűtípus és kompozíció kiválasz-
tása 
(könyvborítóterv méret A4) 
2.Versillusztráció színes technikával 
(méret A3) 
3.Fény és árnyék megjelenítése grafittal, egy utca rajza. 
(mérete A4) 
4.Geometriai formákból összerakott absztrakt 
(színes technika, méret A3) 

Őskor 
Egyiptom 
Mezopotámia 
Görögország 
Etruszk 
Római 
Korakeresztény  
Népvándorláskori magyar művészet 
 
Használható a távtanulási oldal. 
Negyedév végén beszámoló írásban az adott korszakokból, és műal-
kotás felismerési feladat. 

 


