


mailto:tanextvizsga2021@gmail.comlegkésőbb
mailto:tanextvizsga2021@gmail.comlegkésőbb


Kereskedelmi ágazat

A kereskedelmi ágazaton tanuló 9 és 10. osztályos diákok szakmai 
tantárgyakból a alábbi szöveget kell elolvasniuk :

Az i.e 5-4. századból származó, nagy területen elhelyezkedő maradványokból a 
kutatók arra következetnek, hogy az adott időszakban rendkívül élénk 
kereskedelmi és pénzügyi tevékenység zajlott ezen a területen.
A vásártér középső, legmélyebben fekvő pontján egy 12 helyiségből álló épületet 
ástak ki a földből, annak belső udvara közepén egy kőből épített víztározóval, egy 
kis templommal, valamint egy szabadtéri oltárral. Ugyancsak előkerült több 
agyag- és ón edény, valamint számos korabeli érme.
Az ókori Görögországban a piactereken - az agorákon - nem csupán kereskedés 
zajlott: hivatali épületek is álltak itt, és ez volt a politikai-társadalmi élet színtere 
is. A feltételezések szerint a most kiásott maradványok az ókori Athén körül 
létesült egyik lakóközösség, az egykori Akszionidesz Halai vásárterének részei.



Kereskedelmi ágazat

Azoknak a  kereskedelmi ágazaton tanuló 9 és 10. osztályos 
diákoknak akiknek szakmai tantárgyakból kell, hogy jegyeket 
szerezzenek 5-10  mondatban írják le, hogy , hogy milyen volt az 
ókori kereskedelem.
Az alábbi linken találsz a feladat megoldásához segítséget:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mindennapi_%C3%A9let_Ath%C3%A9
nban_Perikl%C3%A9sz_kor%C3%A1ban#Kereskedelem,_piac,_p%C3
%A9nz



Építőipari ágazat

Azoknak az építőipari ágazaton tanuló 9 és 10. osztályos diákoknak 
akiknek szakmai tantárgyakból kell, hogy jegyeket szerezzenek 5-10  
mondatban írják le, hogy , hogy milyen volt az ókori építkezés
Nézzék meg az Athéni Akropolisz épületét és a görög oszlopokat.
Az alábbi linken találsz a feladat megoldásához segítséget:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Akropolisz_(Ath%C3%A9n)
A fenti linken 21 féle híres épület van. Sorolj fel belőle a 
9.osztályosok 5 féle épületet, a 10. osztályosok 10 féle épületet.  
Bármelyik hármat válaszd ki és írd le minimum 5 mondatban, hogy 
mire használták.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Akropolisz_(Ath%C3%A9n)A
https://hu.wikipedia.org/wiki/Akropolisz_(Ath%C3%A9n)A


Turisztikai ágazat

Azoknak turisztikai ágazaton tanuló 9 és 10. osztályos diákoknak 
akiknek szakmai tantárgyakból kell, hogy jegyeket szerezzenek 5-10  
mondatban írják le, hogy , hogy milyen volt az ókori ételkészítés.
1.feladat: Nézzék meg, hogy a hagyományos görög saláta 
alapanyagaiból mind fellelhető volt –e az ókorban.
Az alábbi linken találsz a feladat megoldásához segítséget:
https://www.mindmegette.hu/hagyomanyos-gorog-salata.recept/
2. feladat: Olvassák el a következő 3 diát. Válasszanak 1 ételfélét és a 
9.osztályosok 5 mondatot, a 10. osztályos diákok pedig 10 mondatot 
írjanak a kiválasztott ételről.

https://www.mindmegette.hu/hagyomanyos-gorog-salata.recept/


Turisztikai ágazat

Kezdetben egyszerű görög étkezési kultúrát fokozatosan 
megváltoztatták a beáramló új szokások
hogy ha idegen került közéjük,  élelmet és fedelet biztosítottak 
számára.
A vendég leült a pamlagra, a szolgák leoldották saruját, megmosták 
lábát, majd kézmosáshoz vizet s törülközőt hoztak, mire a résztvevők 
egy pamlagra a hátuk mögött kissé rézsút fektetett vánkosra 
támaszkodva dőltek.



Turisztikai ágazat

Növénytermesztés termeltek búzát, árpát, kölest, zabot
az árpából és búzából való finomabb lisztkészítéssel nemcsak 
búzakenyeret, hanem különféle süteményeket is sütöttek
Naponta háromszor étkeztek

reggeli (fölkelés után) színborba mártott kenyérből vagy 
süteményből állt, vagy többnyire csak kenyeret és bort ettek
ebédre (dél fele) gyümölcsöt és sajtot, édes tésztafélét, valamint 
bort fogyasztottak a vacsora (estefelé) volt a legtöbb fogásból álló, 
legbőségesebb étkezésük
Kenyér

72 féle kenyér a pékáruk közül a legnépszerűbb a kovász nélküli 
pogácsa, de több süteményfélét is ismertek
Saláták, zöldségek sokféle salátát és zöldségfélét ettek
salátáikat olívabogyóval is ízesítették zöld- és szárazbab, lencse, 
káposzta, spárga, sárgarépa, vöröshagyma, fokhagyma
termesztettek tököt, uborkát és többféle gombát is

8 Húsétel sertéshúst ritkán fogyasztottak juh-, kecskehús



Turisztikai ágazat

Húsétel sertéshúst ritkán fogyasztottak juh-, kecskehús
szárnyasok: tyúkok, libák, fenyves rigók
Tengeri étel halak, legkedveltebb volt az angolna
tengeri állatok pl.: rákok, kagylók
szerették az osztrigát is
Fűszerek kömény ánizs kapor majoránna koriander ecet méz bors 
szezám, nádcukor, zsiradékuk az olívaolaj volt
Gyümölcsök édesítésre is használták
frissen, aszalva, borba áztatva, sütve, tésztákba és kenyérbe gyúrva
alma, birsalma füge, szőlő, datolya (dió, mandula)
Ital kezdetben tejből vagy mézből készült szeszes ital

a szőlőművelésből következő bor kiszorítja ezeket az italokat
víz és a bor legkedveltebb fajai a thasusi, lesbosi, naxosi és chiusi
a bort víz nélkül inni barbár dolog volt.



Divat és stílustervező ágazat

Ruháik anyaga – melyet az asszonyok dolga volt otthon 
elkészíteni – általában lenből, kenderből, gyapjúból, később pedig 
pamutból volt. 
Használtak importált selymet (perzsa közvetítéssel Kínából) és 
gyapotot (a Közel-Keletről és Indiából) is 



Divat és stílustervező ágazat



Építőipari ágazat

Tantárgy 9. Évfolyam heti 
óraszám/összes

10.Évfolyam heti 
óraszám/összes

Építőipari alapismeretek 
elmélet

2/72 2/72

Építőipari alapismeretek 
gyakorlat

2/72 2/72

Festés, díszítés, zsaluzás, 
vakolás, 

5/180 5/180



Divat és stílustervező ágazat

Sorold fel az Ókori görög ruházatokat:
K . . . . . . N
P . . . . . . . . SZ
K . . . . . .SZ
H . . . . . . N
SZ . . . . . . . . N
EX . . . . . N
A 10. OSZTÁLYOSOKNAK MÉG A HAJVISELETRŐL, LÁBBELIKRŐL ÉS AZ 
ÉKSZEREKRŐL IS KELL ÍRNIUK MINIMUM 2-3 MONDATOT MINDEGYIKRŐL!



Pedagógiai ágazat

A görög törzsek* régebbi nevelése a paideia fogalmában összegződik. Ez a szó 
először is jelenti a fiúgyermek nevelését, a fiúk képzését, tágabb értelemben 
pedig magát a képzést mint olyat. így a gyermekek (paides), a játékból (paidia) 
kiindulva, az iskolázás (paideuszisz) révén nevelésben (paideia) részesülnek. A 
paideuszisz szót Athénnel kapcsolatban Thuküdidész is használja, mégpedig 
abban a híres mondatban, hogy a város TTJC EAA aíoc naiSevaií, az egész
görögség iskolája. A paidagogia először - a paideiától függetlenül - a gyermek 
felügyeletét, kíséretét jelenti, ami a gyermekkísérő feladata. Ezért őt 
paidagogosz-nak hívják. A paideia számára tehát a német Erziehung (nevelés) 
szó megfelelő kifejezés; annál is inkább, mert a jelentőségteljes „er" előtagban 
a célt is megjelöli, és ezzel - a dresszúrával ellentétben - a szellemi tartalomra 
mutat rá. E tágabb értelemben a német kifejezés magában foglalja az oktatást 
is. 

A régebbi görög nevelés jellege 1.  

Minden 9.és 10. osztályos diák olvassa 
el az alábbi diákat és válaszoljon az 

utolsó dián lévő  kérdésre:



Pedagógiai ágazat

A régebbi görög nevelés jellege 2.

A görög paideia már a heroikus korban is a gümnasztikai és múzsái nevelésből 
áll. Platón ezt úgy jellemzi, mint ami már „régóta gyakorlatban van" és aminél 
„nehéz volna jobbat találni"; e paideia „részben a testtel, részben lélekkel 
foglalkozik: amaz testnevelés, emez a múzsái nevelés". A későbbiek során 
Platón a nevelés e két feladatát annál a neveléskritikánál is alapul veszi, ami e 
rész után következik. így különülnek el egymástól a
gyakorló- és sportpályák (gümnaszia), valamint az iskolák (didaszkaleia). A görög 
nevelés e két területe, valamint harmónikus összefonódásuk már Szolónnál 
kimutatható. Különbségük természetes és tartós, mint ahogy az emberi test és 
lélek különbsége is az. Az a hármasság, amely aztán még a grammatikát is 
elkülöníti, nem tesz mást, minthogy kiemeli ezt abból a
múzsái nevelésből, amely a grammatikát és zenét is magában foglalja. A múzsái 
nevelést pedig már régtől fogva egy és ugyanazon oktató végezte. 



Pedagógiai ágazat

A régebbi görög nevelés jellege 3.

Szókratész híres mondása volt:Gnoti se auton „ismerd meg önmagad”
Azt is  mondta, hogy az igazi tudás erény és – a tudatlanság gonoszság. Nála 
a tudás nem észbeli ismeretet jelentett, hanem jóra való képességet vagy 
képtelenséget. Azt hirdette, hogy a boldogság az erényben van, és a 
boldogtalanság a gonoszban. Az erény nem eszköz a boldogság elérésében, 
hanem maga a boldogság.  A legnagyobb veszteség. A legnagyobb rossz az, 
ha az ember önnön lelkének okoz kárt. Ezért az embereket meg kell tanítani 
arra, hogy jobb ha az ember elveszti karját, vagy lábát, vagy kiszúrják a 
szemét mint ha lelkének kárt okozzon. Lelki higiéniai szempontból ma is 
hasznos az a kijelentése, hogy „megvizsgálatlan életet nem érdemes élni”.
Ki volt  Szókratész?



Pedagógiai ágazat

A régebbi görög nevelés 
jellege 4.

9.osztályos feladat: Válaszd ki az egyik ókori görög tanítót/filozófust/tudóst 
az alábbi háromból és írj róla 5 mondatot:
- Szókratész
- Platon
- Arisztotelész
A 10. osztályosoknak a fenti háromból kettőt kell kiválasztaniuk és 5-5 
mondatot írni róluk.



Közművelődési ágazat
9 és 10. osztályosok:  olvassátok el az alábbi szöveget:
Orkhésztra:
Az orkhésztra a görög archaikus korszakban alakult ki. Eredetileg kör alakú letaposott talajú tánchely 
volt, amelyet rendszerint egy domb oldalánál, vagy lábánál helyeztek el. Elsősorban azért hozták létre, 
hogy Dionüszosz tiszteletére táncokat illetve karénekeket adjanak elő. A tereptől függően körülállták az 
orkhésztrát és így figyelték az előadást. Drámai előadásokat először Athén városában adtak elő a későbbi 
Dionüszosz színház helyén. Az orkhésztrára vezető út neve paradosz volt. Az orkhésztra déli részénél - út 
mellett - építették fel az úgynevezett szkénothékét fából, amelyben szükséges felszerelések tárolták, és 
emellett előadások háttere is volt. Amikor a szkénothéké nem felelt már meg az előadások 
követelményeinek, akkor alakult ki a szkéné.
Szkéné :
A szkéné egy ideiglenes, évente felújított, fából készült raktárépület, illetve háttér volt, amelyet a 
szkénothéké elé építettek. Az i. e. 5. századtól már kőből készül emeletes előrenyúló szárnyakkal 
rendelkezik, amelyeket paraszkénionoknak neveztek.
Proszkénion :
A hellenisztikus korban alakult ki, földszintes oszlopos előépítmény az emeletes szkénothéké és a szkéné 
előtt. Ezen folyt a színjátszás és a mögötte álló főépület homlokzatán levő nagy nyílások, az úgynevezett 
thürómák segítségével.
Theatron :
A theatron nézőteret jelent. Kezdetben fából készült ácsolt ülőhelyek voltak, később kőlapokkal borított 
vagy sziklába vésett lépcsőzetes ülőhelyeket alakítottak ki. A theatron félkörnél nagyobb, patkó alakban 
van kialakítva az orkhésztra körül.
Mechané :
Az isteneket játszó szereplők általában a szkéné lapos tetején kaptak helyet. Ide egy emelőszerkezet 
segítségével jutottak fel. Innen származik a deus ex machina (jelentése: isten a gépből) nevű eposzi 
kellék.



Közművelődési  ágazat

Az ókori görög színház három főbb részből állt: orkhésztra, theatron, szkéné. 
A felépítés érdekessége, hogy ezek a részek különböző korszakokban 
alakultak ki, így végleges formáját csak a hellenisztikus korban nyerte el.
A klasszikus korban az orkhésztrán léptek fel a színészek és a kar is a 
szkénothéké és a szkéné előtt . A hellenisztikus korra a színjáték átkerült a 
proszkénionra, és az orkhésztrán csak a lírai karok, szólisták szerepeltek.
9-10. osztályosok:
Olvasd el az alábbi linken, hogy miért használtak a színházakban maszkot és 
írd le a füzetedbe is a maszkokról szóló részt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kori_g%C3%B6r%C3%B6g_sz%C3%A
Dnh%C3%A1z#Maszkok



A görög kultúra és hitvilág, 

a görög istenek

A homéroszi eposzok,

Iliász és Odüsszeia

A görög dráma és színjátszás

Szophoklész: Antigoné

olimpia témakör

Minden diák, akinek ebből a tantárgyból 

elmaradása van a fenti témakörökből választ 

magának tananyagot. A 9. osztályosoknak 10 

mondatot a 10. osztályosoknak 20 mondatot kell 

írniuk bármelyik fenti témából!



A görög kultúra és mitológia
A görög építészet és szobrászat
A görögök életmódja (használati tárgyak, 
öltözködés, család, munkamegosztás, 
szokások) Akinek ebből a tantárgyból van 
elmaradása a fenti témákból választhat! 
9.osztályos 5 mondatot, 10. osztályos 10 
mondatot kell, hogy írjon!



Olümpiai játékok
Miben különbözik a mai olimpia az ókoritól?
A poliszok létrejöttével a görögöket a közös nyelv és a közös vallás fűzte 
össze, a vallási kultuszból pedig egy újabb összekötő kapocs jött létre, az 
olümpiai játékok megrendezése. A görög vallás sajátos vonása ugyanis, hogy 
az istenek számára nemcsak áldozatokat mutattak be, hanem 
sportversenyeket is tartottak. A négy legtekintélyesebb versenyjáték közül a 
legfontosabb a peloponnészoszi Olümpiában Zeusz tiszteletére 
megrendezett verseny volt. A Kr. e. 4. századtól kezdve a görög történetírók 
az első ismert olümpiai győztes évétől, Kr. e. 776-tól számították az éveket. A 
négy nagy sportverseny ciklikusan váltotta egymást. Ezt olimpiai 
periódusnak hívták. 



A legnagyobb dicsőségnek az számított, ha egy sportoló saját 
versenyszámát egy periódus alatt mind a négy nagy versenyen megnyerte. 
A versenyek az idők során sokat változtak, hiszen az első száz évben csak 
futószámok, öttusa, birkózás és ökölvívás szórakoztatta a nézőket.
A sporteseményekre a poliszok teljes jogú szabad férfi versenyzői 
jelentkezhettek, természetesen előselejtezői megmérettetés után. A 
versenyek időtartama egy napról öt napra nőtt az újabb versenyszámoknak 
köszönhetően. Csak a győztesek számítottak, ők szent olajágból font 
koszorút kaptak, poliszukban általános megbecsülésnek örvendtek, akár 
szobrot is emeltek nekik.



Az a 9. osztályos diák, akinek testnevelésből kell javítania 
válaszoljon az alábbi 3 kérdésre:

Melyik volt a legősibb sportverseny?
Mennyire voltak értékesek a nyeremények?
Vajon miért küzdöttek a görög sportolók egy vadzellerből 
készült koszorúért ?
A 10. osztályosok is válaszolnak és felsorolják az Ókori 
Olimpiai sportágakat



A 9.osztályos diákok írjanak Püthagorasz(Pitagorasz) görög matematikusról 3 
mondatot! A Pitagorasz tételt  fejtsétek ki rajzzal  együtt!

A 10. osztályos diákok : ugyanezt, mint a 9.osztályosok és még Thalész görög 
matematikusról is írjatok 3 mondatot. A  Thalész-tételt fejtsétek  ki rajzzal 

együtt.



A projekt produktuma

Divat
Turizmus

Kereskedelem

kőműves


