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Tanár / tantárgy 9 10 

Visztoszki Judit 
magyar 

Gabi és János osztálya: 
 Témáink: 
 Biblia:  
 Középkor irodalma:  
 / Írásbeli vizsga/  
 Az egyházi irodalom: Himnuszok  
A magyar irodalom kezdetei: Halotti beszéd 

– Ómagyar Mária-siralom Legendák,  
Lovagi irodalom  
Reneszánsz irodalma: 
/Írásbeli vizsga/  
Reneszánsz és humanizmus fogalma 
Magyar reneszánsz: Janus Pannonius, Egy 

dunántúli mandulafáról c. verse, Saját 

lelkéhez c. verse.  
Balassi Bálint, A szerelem költõje: Hogy 

Júliára talála, így köszöne neki c. verse. 

Vitézi énekek: Egy katonaének c. verse.  
Angol reneszánsz: Shakespeare, 

Shakespeare színpada, Rómeó és Júlia c. 

drámája, szerelmi tragédia  
Barokk irodalma: 
/szóbeli vizsga/ 
 Barokk mint művelődéstörténeti kor Az 

irodalmi barokk, 
 Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem c. eposza   

 

Farkas János 
történelem 

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.  

Gálik Zsófia 
magyar 

 Tankönyv: Mohácsy Károly: Színes Irodalom 10.  
Tananyag:  
 
A romantikától a realizmusig , a realizmus irányzata (146-147. 
old.) 
Standhal: Vörös és fekete (148-148-158. old.) 
 
A reformkorszak és a magyar romantika irodalmából  
 
A magyar  reformkor irodalmi élete, a népköltészet, a magyar 
színjátszás kezdetei - Bánk bán rövid ismertetése(169- 176.old.) 
Kölcsey Ferenc: (187-189.) Parainesis: (200-201. old.) 
Vörösmarty Mihály: (202-203.old.) Gondolatok a könyvtárban: 
(217-219. old.) 
Petőfi Sándor: (228. old.)  
Tájköltészet. A puszta télen (236. old.) 
Hitvesi költészet: Szeptember végén (250. old.) 
Jókai Mór: Az arany ember (261-273.old.) 
 

Szalay Mónika 
történelem 

 A negyedéves vizsgajegy 3 feladatrészből tevődik össze. A 
maximális elérhetőség 100 pont. 
Ebből a vizsgakövetelmény: 

 A háromrészre szakadt Magyarország 

 Bocskai szabadságharc 

 Erdély Aranykora és bukása 

 A török kiűzése Magyarországról 

 Rákóczi szabadságharc 
A témakörökből 2 dolgozat megírása órai munka keretében(40 
pont), a meghatározott időpontokban, valamint röpdolgozat 
írása,fogalmak,eseményekkel kapcsolatosan (20 pont) 



Házi dolgozat megírása a következő témakörök egyikéből: 

 Művelődés a kora újkori Magyarországon 

 A végvári élet 

 A reformáció hatásai hazánkban 
A házi dolgozat abban az esetben elfogadható, ha a forrása nem 
szó szerint idézett,valamint a növendék szóban beszámol annak 
tartalmáról. (20 pont) 
Órai aktivitás/részvétel: 20 pont 
Minimum követelmény: 45 pont 
 
a követelmény megtalálható: Száray Miklós: Történelem II.-
10.osztályos tankönyv TK.218.-262.oldal 
www.scribd.com/Szaray-Miklos-Tortenelem-2 
 

Gaál Eta 
testnevelés 

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. 

http://www.scribd.com/Szaray-Miklos-Tortenelem-2


Svéda Mária 
biológia 

Ismerje az állati test legkisebb alaki és 
működési egységét a sejtet. Ismerje az állati 
szöveteket /hám, kötő és támasztószövet, 
izom és idegszövet./ Ismerje az állatok 
kültakaróját, az állatok vázát, mozgását 
táplálkozását, légzését, anyagszállítását, 
kiválasztását. Ismerje az érzékszerveit,  a 
kommunikációjukat, és az életműködésük 
szabályozását. 

 

Szekeres József  
informatika 

Szövegszerkesztés Informatika tantárgyi jegyet az Állatkert projektben lehet szerezni, 
követelményeit lásd lejjebb. 

Ermesz Noémi / Szekeres József 
Biológia és informatika Állatkert 
projekt 

 Csak egy állatkerti programról lehet hiányozni (tehát 5-ből 4 
alkalom kötelező) 
Amikor előadás van az állatkertben az kötelező program, hiányozni 
nem lehet 
Minden állatkerti alkalommal kapnak egy feladatlapot, ezeknek 
megfelelő kitöltése 
Az első alkalommal csoportos feladat lesz az állatkertben (3 fős 
csoportok), erről csoportonként egy prezit kell készíteni 
Mindenkinek a 3. alkalom után kell készítenie egy tankockát 10-15 
kérdéssel, feladattal, és 2 db a társak által elkészített tankockát 
min 60% eredménnyel meg kell oldani 
Csapatonként egy videó elkészítése 
Két Wiki szócikk készítése a felajánlott állatokról, növényekről 
A Redmentában elkészített feladatsor elégséges szinten való 
megoldása 
http://178.48.18.177:555/tanext/moodle/course/view.php?id=126 

 


