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Tanár / tantárgy 9 10 

Lázás Zsigmond 
matematika 

  

Vitószki Judit 
magyar 

Gabi és János osztálya: 
Témáink:  
Biblia, 
Középkor irodalma: himnusz költészet, első 
magyar nyelvemlékeink, legendák,  lovagi 
irodalom,  
Reneszánsz irodalom: Shakespeare: Rómeó és 
Júlia c. drámája, Magyar reneszánsz: Janus 
Pannonius, Balassi Bálint költészete 
Barokk irodalom: Zrínyi Miklós: Szigeti 
veszedelem c. eposza 
Jegyszerzés: Szóban vagy írásban lehetséges.  
A megadott témák közül kettő ismerete. 
Vizsgázni szóban és írásban is lehet.  

Jegyet csak aktív órai részvétel alapján tudok 

adni!!!  
 
Az órán a szakmai gyakorlati vizsgához szük-

séges szituációs feladatokat fogjuk gyako-rolni, 

ezért elengedhetetlenül fontos az órá-kon való 

megjelenés, valamint ott folyó munkába való 

bekapcsolódás. 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. 

Farkas János 
társadalomismeret 

Aktív órai részvétel. A tanítási órák rendszeres 
látogatása. Kötelező házi dolgozatok megírása és 
határidőre való leadása. Az előző negyedéves 0 
érdemjegy kijavítása, annak pótlása. Év végi 
vizsgákon való megjelenés és írásbeli és szóbeli 
beszámoló megtétele. 
Római Birodalom: Róma alapítása, Római-pun 
háborúk, Spatacus rabszolgalázadása, 
Köztársaság válsága, Császárság kialakulása, 
Kereszténység kialakulása, elterjedése, Római 
Birodalom bukása. 
Magyar őstörténet:, Vándorlások, életmód, 
Honfoglalás 

Aktív órai részvétel. A tanítási órák rendszeres 
látogatása. Kötelező házi dolgozatok megírása és 
határidőre való leadása. Az előző negyedéves 0 
érdemjegy kijavítása, annak pótlása. Év végi 
vizsgákon való megjelenés és írásbeli és szóbeli 
beszámoló megtétele. 
Urbanizáció, Világvallások, Természeti környezet, 
Környezetvédelem, Életmód forradalma, Európai 
Uniió, Modern polgári állam, Emberi jogok, Nők a 
történelemben, Népesség és család, Ifjúság 
helyzete. 
 



Gaál Eta 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  
Felmérések: 600 m, 2000 m, ingafutás helyből 

távolugrás, guggoló technika helyes végrehajtása , 

külsős sporteseményen való részvétel 

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  
Felmérések: 600 m, 2000 m, ingafutás helyből 

távolugrás, guggoló technika helyes végrehajtása , 

külsős sporteseményen való részvétel 
Antalfi Edina 
angol 

  

Svéda Mária 
természetismeret 

Természetismet. Térképismeret, megbízható 
módon tudjon tájékozódni a térképen . Ismerje a 
koordináták szerepét, a domborzati térképen 
ismerje a kontinensek  nagy tájait, folyóit, 
tengereit. Az éghajlati övek  természetes növény 
és állatvilága, ezt hogyan befolyásolja a 
magassági szint? Ezekhez az ismeretekhez 
hogyan kapcsolódik egy ország, egy terület 
gazdasági élete. 

 

Balogh Erika   

 


