
Tantárgy 

neve
Évolyam

Osztály / 

Csoport

Tanár 

neve

A feldolgozandó tananyag rövid leírása, tankönyvi 

fejezetek megjelölése (oldalszámokkal)

A diákok által elvégzendő feladatok 

megjelölése (később is megadható)

A számonkérés, beszámolás módja 

(később is megadható)

Biológia-

egészségt

an

7 7.A osztály Hüvös-

Récsi 

Annamária

Az életközösségekről szóló fejezetben, az 

életközösségek élőlényei  között kialakult kapcsolatokkal, 

a természetes és mesterséges életközösségek alapvető 

működési sajátosságaival, szerkezetével foglalkozunk. 

Néhány leckében feldolgozásra kerül az emberi 

tevékenység élővilágra/életközösségekre gyakorolt 

hatása. 

Az élőlények rendszerezése fejezetben megismerkedünk 

a rendszerezés alapjaival, a különböző rendszertani 

kategóriákkal, majd a vírusokkal és a legegyszerűbb 

testszerveződésű élőlényekkel. 

A tankönyv leckéi:

Életközösségek - Az élőlények és a környezet fejezetből:

Kölcsönhatások az életközösségekben (124.-126. old.), 

Az életközösségek anyagforgalma (127.-128. old.), A 

természetes és mesterséges életközösségek (129.-132. 

old.), A környezetszennyezés hatása az 

életközösségekre (133.-137. old.), Szövegfeldolgozás: 

"Környezetkárosodás az egész Földön?" és "Gondolkodj 

globálisan cselekedj lokálisan!" (138.-142. old.), 

Az élőlények rendszerezése - Rend a sokféleségben 

fejezetből:

Az élőlények rendszere - A rendszerezés alapjai (148.-

149. old.), Sejtmag-nélküliek és sejtmagvas egysejtűek 

(150.-154. old.)

A tankönyvben lévő tananyag feldolgozásával 

párhuzamosan, a munkafüzet kijelölt feladatainak 

kitöltése. Prezentációk készítése a megadott 

témákban, a csatolt segédanyagok megtekintése. 

Beadandó dolgozat, prezentáció, 

projektmunka segítségével. Online, 

időkorlátos feladatlap kitöltésével a 

Redmenta alkalmazásban.

Angol 7 7 A angol 2 Roszman 

Gergő 

Ferenc

A „Mi Atyánk” és „Üdvözlégy Mária” imádságok angolul; 

rövidebb léleképítő szövegek elolvasása / meghallgatása 

angolul; a Module 5B és 5C részeinek feldolgozása a 

tankönyvben és munkafüzetben (a plusz 

gyakorlófeladatok a munkafüzet végén [140-148] 

opcionálisak); Facebook-on fogok tudni segítséget 

nyújtani

angol nyelv 7 /2 Papp 

Mónika

Module 6 Top Skills - Would you like to come? (Refusing 

and accepting an invitation -letter writing) (12. hét) TK 82-

83.oldal -Levélírás

Module 6 Revision /Culture Page (13. hét) TK 84-85.oldal  

Összefoglalás/Project

Module 6 Workbook / Words (14.hét) MF 156-164. oldal/ 

TK Word list 100.oldal Gyakorlás

Module 6 Top Skills - Would you like to come? 

(Refusing and accepting an invitation -letter 

writing) (12. hét) TK 82-83.oldal -Levélírás

Module 6 Revision /Culture Page (13. hét) TK 84-

85.oldal  Összefoglalás/Project

Module 6 Workbook / Words (14.hét) MF 156-

164. oldal/ TK Word list 100.oldal Gyakorlás

Levélírás, Posterkészítés (kedvenc angol, 

amerikai városod), Teszt



Egyházi 

ének

7 7.a Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A nagyböjt és a húsvét Azt szeretném kérni a diákoktól, hogy minden 

nap énekeljenek el legalább három tanult zsoltárt, 

dicséretet, illetve ifjúsági éneket. Mindannyian 

tudjuk, hogy kétszeresen imádkozik, aki énekel. 

Erre van most a legnagyobb szükség!

Ének-zene 7 7.a Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Kodály Zoltán: Háry János Kodály Zoltán Háry János című daljátékának 

megtekintése - 

https://www.youtube.com/watch?v=Pve5gv1jc0w

Fizika 7 7.A Kovács 

Ildikó

1. A nyomás tk.84-85

2. Hidrosztatikai nyomás tk.88-89

3. Közlekedőedények tk.92-93

4. Légnyomás tk. 94-95

5. A hang tk. 97-98

Egy héten kétszer online meetingen (zoom) 

kapnak elvégzendő kísérletet, feladatot

Fotót kell feltölteni az elvégzett feladatról

Földrajz 7 7. A - 

egész 

osztály

Aladzsits 

Szilvia

Afrika mezőgazdasága (tk. 100-103). Nigéria-Egyiptom-

Dél-Afrikai Köztársaság (tk.. 104-107.) Ausztrália 

földrajza (tk. 108-111)

Irodalom 7 A osztály Zahoránné 

Pavelka 

Ildikó

Arany János: Epilógus, Letészem a lantot (105-110.o.), A 

nemzet mesemondója: Jókai Mór, A kőszívű ember fiai 

(A regény történetének ideje és tere, cselekménye és 

szerkezete, szereplői 111-146.o.)

Feladatok a munkafüzetből (61.o..- 87.o.), 

fogalmazás (választott karakter A kőszívű ember 

fiai c.regényből)

Írásban (ogalmazás, tesztfeladatok)

Katolikus 

hittan

7 A osztály Havassy 

Bálint 

László

Hetente egy lecke elolvasása a könyvből, a 87. oldaltól 

kezdve. Első héten: IV./3. Szegletkő (87-90. old.), 

második héten: IV./4. Kapunyitás (91-94. old.), harmadik 

héten: IV./5. A kapcsolatok tetőpontja (95-98. old.) Április 

7-én: V. Az élet értékes (99. oldalon)

Az aktuális leckéhez tartozó, a lapok szélén 

található feladatok megoldása

Katolikus 

hittan

7 A osztály Havassy 

Bálint 

László

Hetente egy lecke elolvasása a könyvből, a 87. oldaltól 

kezdve. Első héten: IV./3. Szegletkő (87-90. old.), 

második héten: IV./4. Kapunyitás (91-94. old.), harmadik 

héten: IV./5. A kapcsolatok tetőpontja (95-98. old.) Április 

7-én: V. Az élet értékes (99. oldalon)

Az aktuális leckéhez tartozó, a lapok szélén 

található feladatok megoldása

Katolikus 

hittan

7 A osztály Havassy 

Bálint 

László

Hetente egy lecke elolvasása a könyvből, a 87. oldaltól 

kezdve. Első héten: IV./3. Szegletkő (87-90. old.), 

második héten: IV./4. Kapunyitás (91-94. old.), harmadik 

héten: IV./5. A kapcsolatok tetőpontja (95-98. old.) Április 

7-én: V. Az élet értékes (99. oldalon)

Az aktuális leckéhez tartozó, a lapok szélén 

található feladatok megoldása



Kémia 7 7.A Kovács 

Ildikó

1. A periódusos rendszer tk.72-73

2. Fémek és nemfémek tk. 80-81

3. A fémes kötés tk. 81. 

4. Az elemmolekulák tk. 83-84

5. Kovalens kötés tk 85

Hetente kétszer tartunk online meetinget a 

zoomon, ott megkapják az elvégzendő 

feladatokat

Beadandó dolgozat készítése

Magyar 

nyelv

7 A osztály Pirik 

Martina

A mód- és állapothatározó gyakorlása (ehhez én küldök 

anyagot); Az eszköz- és társhatározó TK 60-61, 69 MF 

81/1; 82/2,3,4; 83/5 Ok- és célhatározó TK 61-64; MF 84-

85

A munkafüzet előbb leírt feladatai + minden 

anyagrészhez küldök mondatokat elemzésre, 

azokat kell megoldani

Egy általam küldött dokumentum 

mondatainak elemzése

Matematik

a

7 1. csoport Koros 

Gábor

7-es mozaik TK 181-213. Halmazok, kombinatorika A leckék végén a nem csillagos feladatok Online teszt, beadandó HF

matematik

a

7 7.a - 2. 

mat. 

csoport

Illés 

Marianna

egyenletek, egyenlőtlenségek és szöveges feladatok 

megoldása - összefoglaló feladatok (tk 8. 83-84. oldal, 

fgy 8. 55-59. oldal)

halmaz, részhalmaz (tk 7. 174. oldal)

komplementer halmaz (tk 7. 181. oldal)

halmazok metszete és egyesítése (tk 7. 187. oldal)

halmazok különbsége

halmazok elemszáma (tk 7. 193. oldal)

grafikonok a mindennapi életben (tk 7. 229. oldal)

hozzárendelések (tk 7. 233. oldal)

függvények (tk 7. 239. oldal)

függvények ábrázolása (tk 7. 242. oldal)

a diákoknak adom meg heti 3/4 részletben ?



német 

nyelv

7 7.A Fohner 

Éva

Wir 4 tankönyv

74. oldal 5/a,b, 75. oldal 8- válasz e-mail írása füzetbe 

(kb. 50 szó)

79. odal 4. feladat, 80.oldal 7/a,b, 81. oldal 10. feladat, 

82. oldal 11-12. feladat 13. feladat: hallott szöveg értése, 

CD a munkafüzet hátuljában található, 83. oldal 16. 

feladat.

Wir 4 munkafüzet

54-60. oldal: szavak jelentése, azok megtanulása április 

8-ig

61. oldal 1. feladat, 62-63. oldal összes feladata, 64. 

oldal 8. feladat

Beszámoló: indirekte Fragesätze, szavak, igék múlt 

ideje, e-mail írás, életrajz (Lebenslauf) írása

Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC

250. oldal: A módbeli segédigék Präterituma: A szabály 

elolvasása, az igék megtanulása, mindegyik igével egy 

múlt idejű mondat írása

Rajz 7 7.A - egész 

osztály

Aladzsits 

Szilvia

Társasjáték tervezése. A játéktábla megfestése a tanult 

színkeverési módok alapján (két óra). Házunk/lakásunk 

alaprajza.

Reformátu

s hittan

7 7. osztály 

református

Farkas 

Balázs

Hűséggel a hitben TK. 55-71.oldal.

Ökumené, Testvéreink a hitben 72-75. o. 

Nagyhét történései Tk. 104-109.o. 

Tankönyvi részek olvasása - ismétlése

Kutatómunka a felekezetek terén

Hűséggel a hitben - teszt kitöltése online - 

időpontot egyeztetünk

Ökumené - egy-egy felekezet 

megismerése, főbb jellemvonásaiból 

beadandó dolgozat



Testnevelé

s

7 A Gál Zoltán 1.	Sportági ismeretek:

a.	Atlétika története

b.	Atlétika futószámok

c.	Atlétika ugró-és dobószámok

d.	Röplabdázás

e.	Nyári Olimpiai játékok-tradíciók

2.	Egészségfejlesztés:

a.	Prevenció fogalma, szintjei

b.	Higiénia

c.	Drog-, dohányzás-, alkoholizmus megelőzése, 

következményei

3.	Rajzírás, szaknyelv, gyakorlattervezés:

a.	Támaszhelyzetek

b.	Rajzírás fogalma, alkalmazása

c.	Gyakorlattervezés alapjai

4.	Gyakorlat: minden nap egy 15-20 perces testmozgás

Beadandók megírása (2 db), videókészítés (napi 

szinten), önálló feldolgozás

Beadandók (2 db), tesztek

Történelem 7 A Nagy 

Dániel

Az ókori Róma 

Itália földrajzi adottságai (Tk: 173-174 o., atlaszban a 

megfelelő térkép)

A város alapításától a királyság bukásáig (Tk:175-177 o.)

A város alapításától a királyság bukásáig (Tk. 178-179. 

o.)

A köztársaság kialakulása és intézményei (Tk. 180-181 

o.)

A köztársaság kialakulása és intézményei (Tk. 182-184 

o.)

Itália meghódítása és a patrícius-plebejus ellentét 

feloldódása (185-188 o., atlaszban a megfelelő térkép)

Ui: A leckékhez mellékelem majd a megfelelő preziket, 

segédanyagokat.

vázlat, folyamat ábra, gondolattérkép készítése beadandó, prezentáció, teszt

Angol 8 8 A angol 2 Roszman 

Gergő 

Ferenc

A „Mi Atyánk” és „Üdvözlégy Mária” imádságok angolul; 

rövidebb léleképítő szövegek elolvasása / meghallgatása 

angolul; a Module 5B és 5C részeinek feldolgozása a 

tankönyvben és munkafüzetben (a plusz 

gyakorlófeladatok a munkafüzet végén [132-134] 

opcionálisak); Facebook-on fogok tudni segítséget 

nyújtani

angol nyelv 8 8.A Hartmann 

Erika

Unit 5: Entertainment  Student's Book 60-70. oldal; 

Színes kérdések és válaszok B1 szint 122. oldal

Workbook 51-58; 129-141; Entertainment 

témakör kérdéseinek (1,4,8,9,13,17,19,21) 

kidolgozása



biológia 8 A osztály Nagyné 

Kristó 

Erzsébet

A belső környezetünk állandósága című fejezetet kezdjük 

el. A tankönyvből a 110-123 oldalakon lévő 3 leckét kell 

feldolgozni (1. Az életfolyamatok szabályozása, 

2.Látásunk, 3.Hallásunk, egyensúlyozásunk, ízlelésünk 

és szaglásunk), a füzetbe a lényeget kiemelő vázlatot 

készíteni.

A munkafüzetben a 73-76 oldalakon lévő 

feladatokat kell megoldani, gyakorlásképpen.

Ének-zene 8 8.a Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Kodály: Háry János Kodály Zoltán Háry János című daljátékának 

megtekintése - 

https://www.youtube.com/watch?v=Pve5gv1jc0w

&t=2121s

Fizika 8 8.A Kovács 

Ildikó

1. Csillagászat, az égitestek mozgása tk. 95-96

2. A Hold fázisai tk.96

3. A ókori csillagászat tk. 97

4. A Naprendszer szerkezete tk.99-100

5. 101. oldalon lévő kísérletek elvégzése tk 100

Földrajz 8 A Szakál 

Ferenc 

Csaba

II. fejezet - Életünk Magyarországon

1. Nem csak puszta a róna

Az Alföld és a Kisalföld . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2. Kapocs a magashegység és a síkvidék között

Az Alpok lába és a Dunántúli-dombvidék . . .46

3. Hegységek nyugatról keletre

Középhegyvidékek Magyarországon . . . . . .  50

4. Szűkebb hazánk – Projektmunka

Mutassuk be a lakóhelyünket! . . . . . . . . . . . . 54

5. Sikerek tengerpart és sípályák nélkül

Hazánk idegenforgalma . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

6. Mi majd’ tízmillóan

Hazánk népessége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

7. Fogyunk, öregszünk, vándorlunk

Népességmozgások hazánkban . . . . . . . . . . .64

fokozatosan kijelölve, folyamatosan, később fokozatosan kigondolva, később

Informatika 8 8. A Kovács 

Ildikó

1. Bejelentkezés a Prezi online prezentációkészítőbe

2. Prezi használata

3. Prezi használata

4. Prezi használata

5. Prezi használata

Két prezentáció elkészítése a prezi szoftverben, 

egyet a tavaszi virágokról, és egyet a 

Naprendszerről 

Irodalom 8 8.A Geiszelhar

dt Zsófia

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (Tk. 113-120.), 

szépirodalmi olvasmányok (szabadon választott művek, 

egyeztetés szerint)

Katolikus 

hittan

8 A osztály Havassy 

Bálint 

László

Hetente egy lecke elolvasása a könyvből. Első héten: 

I./13. Csak a szeretet? (59-63. old.), második héten: II./1. 

Időről-időre (64-68. old.) harmadik héten: II./4. Ki az 

ellenfél? (78-81. old.) április 7-én: II./5. Mélység és 

magasság (82-84. oldal tetejéig)

Az aktuális leckéhez tartozó, a lap szélén 

található feladatokat megcsinálni.



Kémia 8 A Pozsgayné 

Tóth Ildikó

A fémek- kémia az iparban- tk. 48-86 oldal, illetve mf. 29-

52 oldal között. 

Tervezett tananyagfelosztás:

1.	Március 17. A kalcium és vegyületei – gyakorlás a 

nátrium és vegyületei

2.	Március 18. A kalcium vegyületei az építőiparban – 

gyakorlás a fémek kémiai reakciói

(a projektek kiosztása 8 csoport)

3.	Március 24. A víz keménysége-vízlágyítás

4.	Március 25. Az alumínium és az alumínium előállítása 

– feladatlap nátrium és kalcium és vegyületei

5.	Március 31. A vas és előállítása – gyakorlás a vasércek

6.	Április 1. A fémek és tulajdonságai – összefoglalás

7.	Április 7. Számonkérés: a fémek

8.	Április 8. Papír, üveg, porcelán, kerámia, 

megújulóenergiaforrások, nem megújuló energiaforrások, 

műanyagok1, műanyagok2 - projektek leadása, illetve a 

tavaszi szünet után. 

Google classroom-on keresztül kapnak 

tananyaghoz kapcsolódó segédanyagokat, 

feladatokat-vázlatírás-tankocka-stb. Ezek 

elvégzéséről a felületen visszajelzés.

Csoportmunkában a megjelölt témákban 

egyszerű, digitális projektet kellene készíteni.

Magyar 

nyelv

8 8.A Geiszelhar

dt Zsófia 

Fogalmazásírási gyakorlatok (szövegalkotás, arányos 

elrendezés, stilisztika, helyesírás gyakorlása) különféle 

témákban

matematik

a

8 8.A/1-s 

csoport

Németh 

Krisztina 

Júlia

Síkgeometria folytatása

1. Paralelogramma fogalma, tulajdonságai, kerülete, 

területe, szerkesztések

2. Deltoid fogalma, tulajdonságai, kerülete, területe, 

szerkesztések

3. Rombusz fogalma, tulajdonságai, kerülete, területe, 

szerkesztések

4. Téglalap, négyzet fogalma, tulajdonságai, kerülete, 

területe, szerkesztések

5. Sokszögek, átlók száma, belső- külső szögek összege

6. Kör és részei - körcikk, körszelet, körgyűrű, érintő; kör 

kerülete, területe

Zoom felületen közös csoportot hoztam létre. Ide töltök 

fel elméleti összefoglalókat, feladatok, majd videóhívás 

keretében megbeszéljük a problémákat.



Matematik

a

8 A Bogyóné 

Handzsuk 

Szidónia

I.	Testek csoportosítása  ( tk. 146 o.-165 o)

II.	Testek felszíne ( tk. 166.o.-175. o)

III.	Testek térfogata (tk.177.o-185.o)

IV.	Felszín, térfogat számítás. Gyakorlás ( tk.186-

old.194.o.; Fgy. 120 o.-130 o.)

német 

nyelv

8 8.A Fohner 

Éva

A melléknévragozás gyakorlására:

https://deutschlernerblog.de/uebungen-zur-

adjektivdeklination-deutsch-a1-a2/

Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC

348-349. oldal: A vonatkozó névmás

268. oldal: A feltételes jelen idő 1. feladat

Wir 5 tankönyv

63. oldal/ 1 , 64. oldal 2-4, 65. oldal 7. feladat

Wir 5 munkafüzet

46.oldal 1. feladat, 47. oldal 3. feladat, 48. oldal 6. 

feladat, 49. oldal 7-9. feladat

Reformátu

s hittan

8 8.A Szabó 

Elődné

Újszövetségi történetek (A templom megtisztítása, A 

samáriai asszony TK 76-79. o), húsvétra készülés (Tk 91-

94)

Anyaghoz kapcsolódó munkafüzet feladatok, 

feladatlapok kitöltése, filmnézés és elemzés

Teszt, film elemzés

Testnevelé

s

8 A Gál Zoltán 1.	Sportági ismeretek:

a.	Atlétika története

b.	Atlétika futószámok

c.	Atlétika ugró-és dobószámok

d.	Röplabdázás

e.	Nyári Olimpiai játékok-tradíciók

2.	Egészségfejlesztés:

a.	Prevenció fogalma, szintjei

b.	Higiénia

c.	Drog-, dohányzás-, alkoholizmus megelőzése, 

következményei

3.	Rajzírás, szaknyelv, gyakorlattervezés:

a.	Támaszhelyzetek

b.	Rajzírás fogalma, alkalmazása

c.	Gyakorlattervezés alapjai

4.	Gyakorlat: minden nap egy 15-20 perces testmozgás

Beadandók megírása (2db), videókészítés (napi 

szinten), önálló tananyagfeldolgozás

Beadandók (2db), tesztírás



Történelem 8 A Szakál 

Ferenc 

Csaba

II. fejezet - Az Árpád-kor

19. Az új rend megszilárdítása   114

20. A viharos XII. század             120

21. Az Aranybulla                          126

22. A tatárjárás                              131

23. A tatárjárás következményei 137

A magyar alapítású rend: a pálosok (olvasmány) 143

folyamatosan kijelölve, már megkezdődött fokozatosan kigondolva, később

angol 9 9ABC 1/1 Kerényi 

Gabriella

Get to the top 4 Unit 5

Angol 9 9 A-B-C 

angol 1-4

Roszman 

Gergő 

Ferenc

A „Mi Atyánk” és „Üdvözlégy Mária” imádságok angolul; 

rövidebb léleképítő szövegek elolvasása / meghallgatása 

angolul; Tankönyv: File 5B 50. oldal + a Practical English 

3. epizódjának megnézése (a tankönyvhöz tartozó CD-

ről) és a feladatok megoldása 52-53. oldalak + 

Munkafüzet: File 5 feladatai; aztán – Tankönyv File 6A: 

1. És 2. feladat az 54-55-ik oldalakon + 4. feladat az 56-

ik oldalon + Munkafüzet: File 6A feladatai; Facebook-on 

fogok tudni segítséget nyújtani

Angol 9 9 A-B-C 

angol 2-2

Roszman 

Gergő 

Ferenc

A „Mi Atyánk” és „Üdvözlégy Mária” imádságok angolul; 

rövidebb léleképítő szövegek elolvasása / meghallgatása 

angolul; Tankönyv: File 6A és 6B feladatainak 

megoldása; Munkafüzet: File 6A és 6B feladatai; 

Facebook-on fogok tudni segítséget nyújtani

angol nyelv 9 9/2. nyelv Katona 

Gabriella

English file 5B(pp.38-39, 156, 114), 6A,B,C (pp.44-

49,157,136) Workbook

Workbook (pp.31-33, 37-41) Describing where you live (p.114)

angol nyelv 9 9.a (1. 

nyelv)

Katona 

Gabriella

Get to the Top4 Culture page 2 (p.57), Module 5 Stand 

by me 5a, 5b, 5c, 5d (reading, vocabulary). Grammar: 

p.61A,B, p.63. pronouns

Workbook  pp.51-52, pp.53-54, p.61G, pp.144-

148

angol nyelv 9 9.A/9.B/9.

C (1/5)

Hartmann 

Erika

English File Pre-Intermediate Student's Book 46-59. oldal 

(Unit 6B,C - Unit 7A,B,C, Practical English)

Workbook 37-49. oldal; Student's Book Grammar 

Bank 136-139. oldal; Vocabulary Bank 157-158. 

oldal

részvétel az online órákon a csoportban 

megbeszéltek szerint

angol nyelv 9 /2 Papp 

Mónika

12. hét: Unit 9A/9B: 68-71. oldal + ezekhez kapcsolódó 

munkafüzet és Student's website

13. hét Unit 9C/Practical English: 72-75.oldal + ezekhez 

kapcsolódó munkafüzet és Student's website

14. hét Unit 10A/10B 76-79. oldal + ezekhez kapcsolódó 

munkafüzet és Student's website

12. hét: Unit 9A/9B: 68-71. oldal + ezekhez 

kapcsolódó munkafüzet és Student's website

13. hét Unit 9C/Practical English: 72-75.oldal + 

ezekhez kapcsolódó munkafüzet és Student's 

website

14. hét Unit 10A/10B 76-79. oldal + ezekhez 

kapcsolódó munkafüzet és Student's website

Test, Messenger video, fogalmazás



dráma és 

tánc

9 A osztály Hullámné 

Csapó Éva

reneszánsz dráma feldolgozása - Rómeó és Júlia 1968-

ban és 1996-ban készült filmek  összehasonlításán 

keresztül 

Rómeó és Júlia 1968-ban és 1996-ban készült 

filmváltozatának megtekintése 

1.https://videa.hu/videok/film-animacio/romeo-es-

julia-1996-hun.mp4-avi-film-mp4-

uBQWe3gFAqEIk82s 

2.https://videa.hu/videok/film-animacio/romeo-es-

julia-zeffirelli.mp4-MhilbuHL7LPMUh0C

Feladatlap kitöltése. 

dráma és 

tánc

9 B osztály Hullámné 

Csapó Éva

reneszánsz dráma feldolgozása - Rómeó és Júlia 1968-

ban és 1996-ban készült filmek összehasonlításán 

keresztül 

Rómeó és Júlia 1968-ban és 1996-ban készült 

filmváltozatának megtekintése

1. https://videa.hu/videok/film-animacio/romeo-es-

julia-zeffirelli.mp4-MhilbuHL7LPMUh0C

2. : https://videa.hu/videok/film-animacio/romeo-

es-julia-1996-hun.mp4-avi-film-mp4-

uBQWe3gFAqEIk82s 

Feladatlap kitöltése.

dráma és 

tánc

9 c osztály Hullámné 

Csapó Éva

reneszánsz dráma feldolgozása - Rómeó és Júlia 1968-

ban és 1996-ban készült filmek összehasonlításán 

keresztül

Rómeó és Júlia 1968-ban és 1996-ban készült 

filmváltozatának megtekintése

1. https://videa.hu/videok/film-animacio/romeo-es-

julia-zeffirelli.mp4-MhilbuHL7LPMUh0C

2. : https://videa.hu/videok/film-animacio/romeo-

es-julia-1996-hun.mp4-avi-film-mp4-

uBQWe3gFAqEIk82s

Feladatlap kitöltése.

Egyházi 

ének

9 9.a Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A nagyböjt és a húsvét Azt szeretném kérni a diákoktól, hogy minden 

nap énekeljenek el legalább három tanult zsoltárt, 

dicséretet, illetve ifjúsági éneket. Mindannyian 

tudjuk, hogy kétszeresen imádkozik, aki énekel. 

Erre van most a legnagyobb szükség!

Egyházi 

ének

9 9.b Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A nagyböjt és a húsvét Azt szeretném kérni a diákoktól, hogy minden 

nap énekeljenek el legalább három tanult zsoltárt, 

dicséretet, illetve ifjúsági éneket. Mindannyian 

tudjuk, hogy kétszeresen imádkozik, aki énekel. 

Erre van most a legnagyobb szükség!

Egyházi 

ének

9 9.c Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A nagyböjt és a húsvét Azt szeretném kérni a diákoktól, hogy minden 

nap énekeljenek el legalább három tanult zsoltárt, 

dicséretet, illetve ifjúsági éneket. Mindannyian 

tudjuk, hogy kétszeresen imádkozik, aki énekel. 

Erre van most a legnagyobb szükség!

Ének-zene 9 9.a Györkéné 

Gulyás 

Orsolya 

A középkor művészete A következő film megtekintése: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

9022HTAVyI&t=2329s

Ének-zene 9 9.b Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A középkor művészete A következő film megtekintése: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

9022HTAVyI&t=2329s



Ének-zene 9 9.c Györkéné 

Gulyás 

Orsoyla

A középkor művészete A következő film megtekintése: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

9022HTAVyI&t=2329s

fizika 9 9.a Illés 

Marianna

forgatónyomaték (tk 141. oldal)

merev testek egyensúlya (tk 146. oldal)

szilárd testek rugalmas alakváltozásai (tk 152. oldal)

munka (tk 158. oldal)

gyorsítási munka, mozgási energia (tk 163. oldal)

a diákoknak adom meg ?

Fizika 9 B Zemplényi 

Kornél

 Energia, munka, emlékeztető

2.1. A mun-ka kiszámítása

2.2. A mozgási energia kiszá-mítása. A munkatétel

Feladatok, gondolkodtató kérdések

2.3. Feszítési munka. Rugal-mas energia

2.4. Az emelési munka és a helyzeti (magassági) energia

2.5. A mechanikai energia fo-galma és megmaradási 

tétele

	

124. oldaltól, 

Kieg. anyag nem kell. Mindenhol első négy 

gondolkodtató és feladat.



Fizika 9 9. C 

osztály

Vihartné 

Balogh 

Éva

Körmozgás és dinamikája: tankönyv 14. és 24. lecke

Kiterjedt rendszerek: tankönyv 25,27,28,29,30 és 34. 

lecke

Munka, teljesítmény, hatásfok: tankönyv 30. és 34. lecke

A feladatokat hetekre lebontva hétfőnként küldöm. 

Valószínűleg e-mail címre, de ha ez a mostani közlési 

forma jól működik, akkor ehhez hasonlóan, ezért 

hétfőnként az E-naplót is nézzétek meg.

Első heti tananyag: 

50. óra : Centripetális gyorsulás (14. lecke) Tk.: 

76-78. oldal (Javasolt számolás tk.: 78. o. 2. és 6. 

feladat)

51. óra : Egyenletes körmozgás dinamikai leírása 

(24. lecke) Tk.: 124-126. oldal (Javasolt számolás 

tk.: 126. o. 1. és 3. feladat)

1 db A4-es lapra le kell írni a heti 

tananyaggal kapcsolatban a lent 

felsoroltakat. 

Elküldési határidő: április 6. hétfő.

A beadandót csak saját-kezű írással 

fogadom el. A lapot le kell fényképezni, és 

címemre visszaküldeni. Az 1 heti tananyag 

nem foglalhat el több helyet, mint 1 db A4-

es. (Vagyis csak 3 db lapot kérek.)

Osztályzatok:

(2) jegy: a heti anyaghoz max. fél oldalas 

vázlat

(3) jegy: a tankönyv megfelelő részéből 

vagy egy számolásos feladat (ezek a 

javasolt számolások) , vagy a tankönyv 

nem kötelező részéből 2-3 tény leírása 

(csak 1-1 mondattal).

(4) jegy: Internetről a témához kapcsolódó 

szöveges információ elérhetősége, és 

ebből saját-kezűleg 1-2 gondolat leírása.

(5) jegy: Interneten elérhető 2-3 perces film 

elérhetőségének leírása, és a lapra le kell 

írni a filmen elhangzott mondatokból azt, 

ami szerinted a tananyaghoz kapcsolható. 

A film keresése behelyettesíthető a 

javasolt számolásos feladat 

valamelyikével.

földrajz 9 9.A, B, C  - 

egész 

osztály

Aladzsits 

Szilvia

A vízburok földrajzának összefoglalása (t.k. 116-153. o.) 

Számonkérés. Földrajzi övezetesség kialakulása. Forró 

övezet (két órában). Mérsékelt övezet (két órában).

Francia 9 9. A, B,C Temesi 

Tímea

6. fejezet (70-77.oldal) tk. 76.77. oldal, mf. 64/16, 68, 69. oldal

Informatika 9 Á csoport Koros 

Gábor

Excel keresőfüggvények, diagrammok, gyakorlás online kiadott gyakorló feladatok Online teszt, beadandó HF

informatika 9 9.A Kovács 

Ildikó

Adatbázis készítése a megadott linken lévő feladat 

alapján

http://info.berzsenyi.hu/erettsegi/gyakorlat/adatbazisok/ta

noesveny

Az adatbázis elkészítése A zoom programon keresztül megmutatni 

az elkészített adatbázist

Irodalom 9 C Pirik 

Martina

Boccaccio: Dekameron TK 183-186; Az angol 

reneszánsz (Shakespeare- Rómeó és Júlia) TK 215-228

Boccaccio 2 novellájának elolvasása, egyikhez 

novellaelemzés készítése, másikhoz egy 

szövegértési feladatlap kitöltése, a Rómeó és 

Júlia tétel kidolgozása

Szövegértés, novellaelemzés, beadandó



Irodalom 9 B osztály Zahoránné 

Pavelka 

Ildikó

Trubadúrlíra, Walter von der Vogelweide, 

vágánsköltészet, Carmina Burana (Tk.152-154.o.)

 F. Villon költészete: Nagy Testamentum, balladák (Tk. 

165-173.o.)

Dante: Isteni színjáték: A középkor enciklopédiája, 

Téma: túlvilági látomás, Az eltévedt ember, A pokol( Tk. 

155-164.o.)

Reneszánsz és humanizmus (Tk.175-177.o.)

Kiselőadások (Teams) Tesztfeladatok. kiselőadások

Katolikus 

hittan

9 9. A Havassy 

Bálint 

László

Április 7-ig elolvasni a Bibliából a Teremtés és a 

Kivonulás könyvét, valamint a tankönyvből a 37-41. 

oldalon levő leckét. 

Az elolvasott bibliai könyvekről értelemszerű 

jegyzeteket írni a füzetbe, a lényegi dolgok 

kiemelésével.

Katolikus 

hittan

9 9. B Havassy 

Bálint 

László

Április 7-ig elolvasni a Bibliából a Teremtés és a 

Kivonulás könyvét, valamint a tankönyvből a 37-41. 

oldalon levő leckét

Az elolvasott bibliai könyvekről értelemszerű 

jegyzetet készíteni a füzetbe, a lényegi részek 

kiemelésével.

Katolikus 

hittan

9 9. C Havassy 

Bálint 

László

Április 7-ig elolvasni a Bibliából a Teremtés és a 

Kivonulás könyvét, valamint a tankönyvből a 37-41. 

oldalon levő leckét

Az elolvasott bibliai könyvekről értelemszerű 

jegyzetet készíteni a füzetbe, a lényegi dolgok 

kiemelésével.

Kémia 9 a, b, c, Pozsgayné 

Tóth Ildikó

A kémiai reakciók I. tk 102- 124-ig illetve mf. 35-44. 

oldalig

1.	A kémiai reakciók fogalma, lényege, feltételei

2.	A kémiai reakciók csoportosítása különböző 

szempontok szerint

3.	A kémiai egyenlet-sztöchiometriai számítások

4.	A kémiai reakciók energiaváltozásai

5.	Számítások a termokémia köréből – Feladatlap- teszt-

kémiai változások

6.	A kémiai reakciók sebessége és befolyásolása

7.	A kémiai folyamatok iránya, egyensúlyi reakciók

8.	Az egyensúly befolyásolása –- számonkérés

Tavaszi szünet

A tk. fejezeteihez kapnak segédanyagokat, 

linkeket, mintafeladatokat.

Csoportokként projektfeladatot (kaptak-9.a)  

kapnak  eredetileg május 1. határidővel.

A google classroomban külön kurzusokban 

vannak a diákok. Néhányan még nem 

jelentkeztek be. Remélem a hét végére 

teljes lesz mindhárom csoportban a 

létszám.

Magyar 

irodalom

9 9.A. 

hatosztályo

s képzés

Farkas 

Diána

https://drive.google.com/open?id=1fJ-

tni26OFvYraxI3XrwP9fE78LzUM3q

Magyar 

nyelv

9 9.A. 

hatosztályo

s képzés

Farkas 

Diána

https://drive.google.com/open?id=1fJ-

tni26OFvYraxI3XrwP9fE78LzUM3q

Magyar 

nyelvtan

9 C Pirik 

Martina

A szószerkezetek TK 69-75; A mondatok 76- 82 Általam kijelölt gyakorló feladatok 

megoldása

Matematik

a

9 R csoport Koros 

Gábor

9-es mozaik TK 160-208. Egyenletek, egyenlőtlenségek A leckék végén lévő feladatok+ FGY megfelelő 

feladatai (nem pirosak)

Online teszt, beadandó HF

https://drive.google.com/open?id=1fJ-tni26OFvYraxI3XrwP9fE78LzUM3q
https://drive.google.com/open?id=1fJ-tni26OFvYraxI3XrwP9fE78LzUM3q
https://drive.google.com/open?id=1fJ-tni26OFvYraxI3XrwP9fE78LzUM3q
https://drive.google.com/open?id=1fJ-tni26OFvYraxI3XrwP9fE78LzUM3q


matematik

a

9 9.a 1. mat. 

csoport

Illés 

Marianna

érintőnégyszögek (tk 9. 157. oldal)

vegyes összefoglaló feladatok

egyenletek, grafikus megoldás (tk 9. 161. oldal)

egyenletek megoldási módszerei (tk 9. 166. oldal)

egyenletek megoldása mérlegelvvel (tk 9. 173. oldal)

egyenlőtlenségek megoldása (tk 9. 177. oldal)

abszolút értéket tartalmazó egyenletek (tk 9. 182. oldal)

paraméteres egyenletek (tk 9. 188. oldal)

szöveges feladatok (tk 9. 191. oldal)

  

a diákoknak adom meg ?

matematik

a

9 A osztály, 

2. csoport

Szabó Edit I. Geometria témazáró dolgozat

II. Egyenletek témakör: 

- Alaphalmaz, értékkészlet szerepe a megoldásnál Tk. 

154-156.

- Egyenletek megoldása szorzattá alakítással Tk. 157-

160.

- Egyenletek megoldása mérlegelvvel Tk. 161-164.

- Egyenlőtlenségek megoldása Tk. 165-169.

- Abszolútértéket tartalmazó egyenletek Tk. 170-175.

később TZ - Redmenta.com felületen keresztül

Egyéb - később

matematik

a

9 B osztály, 

2. csoport

Szabó Edit I. Geometria: 

- Összefoglalás

- témazáró dolgozat

II. Egyenletek témakör: 

- Alaphalmaz, értékkészlet szerepe a megoldásnál Tk. 

154-156.

- Egyenletek megoldása szorzattá alakítással Tk. 157-

160.

- Egyenletek megoldása mérlegelvvel Tk. 161-164.

- Egyenlőtlenségek megoldása Tk. 165-169.

- Abszolútértéket tartalmazó egyenletek Tk. 170-175.

később TZ - Redmenta.com felületen keresztül

Egyéb számonkérés - később



Matematik

a

9 B Zemplényi 

Kornél

Egyenletek grafikus megoldása

Alaphalmaz, értékkészlet szerepe a megoldásnál

Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szorzattá 

alakítással

Feladatok, gyakorlás

Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel

Feladatok, gyakorlás

Feladatok, gyakorlás

Abszolút értéket tartalmazó egyenletek

Feladatok, gyakorlás

Feladatok, gyakorlás

Számonkérés

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek

Feladatok, gyakorlás

Feladatok, gyakorlás

TK.164-190, mintapéldák

Tankönyvi fejezetek végén a feladatok, és azonos 

címen a példatárból is (1492-1509)

Kiegészítő anyagok nem kötelezőek (piros)

matematik

a

9 9C/A Köblös 

István

Egyenletek - TK. 160-187 

Nemet 

nyelv

9 9 A, C 2/2 Liebe 

Gabriella

Kontakt 1. 5. lecke Tankönyv 60-71 Munkafüzet 64-77 Videófelelet, beadandó projektmunka

Német 

nyelv

9 9 2/3 Essősyné 

Vizkeleti 

Gyöngyi

Lektion 5 - Takt A, B: tankönyv 60-67.oldal és 

munkafüzet 64-71.oldal

Német 

nyelv

9 9 1/2 Essősyné 

Vizkeleti 

Gyöngyi

Lektion 5 - Takt A, B, C: Tankönyv 61-67.oldal, 

munkafüzet 74-86.oldal

német 

nyelv

9 9.A,B,C  

Német 2/1 

(kezdő)

Fohner 

Éva

Gyakorlás:

dw.de : Nicos Weg c. sorozatból az 1-3. témakört 

megnézni, a hozzátartozó feladatokat megoldani.  

https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger/c-

36519687

KON-TAKT 1

tankönyv

56. oldal 1. feladat, 57. oldal 4-5. feladat

60. oldal, párbeszéd olvasása, können ragozása

64. oldal 1-2. feladat, 65. oldal 3-4. feladat

munkafüzet:

53-55. oldal nyelvtani összefoglalás elolvasása (részben 

ismétlés)

56. oldal 2. feladat, 57. oldal 3. feladat, 61. oldal 5. 

feladat, 62. oldal 9-10. feladat, 63. oldal 11-15.

65. oldal 5. feladat, 66. oldal 6. feladat, 67. oldal 11-12. 

feladat, 69. oldal 16-19. feladat

74-75. oldal szavak tanulása



német 

nyelv

9 9.A,B,C  

Német 1/1 

(haladó)

Fohner 

Éva

Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC

148. oldal 1. feladat, 149. oldal 1. feladat

268. oldal 1. feladat, 269.oldal 2. feladat

270-271. oldal elolvasása, 272. oldal 1-3. oldal

KON-TAKT 2 tankönyv

Verkehr témakör átismétlése (a kidolgozott 

irányítószempontok alapján)

60. oldal 2-3. feladat, 61. oldal 5-6. feladat, 62. oldal 

10/a,b

63. oldal 11-12. feladat (segítség a munkafüzet 89-90. 

oldalán)

64. oldal 1-2. feladat, 65. oldal 3, 6. feladat, 66. oldal 

1/a,b

KON-TAKT 2 munkafüzet

75. oldal 8/a, 76. oldal 12. feladat, 80. oldal 21-22. 

feladat, 81. oldal 24. feladat, 85. oldal 34. feladat

Nyelvtan 9 B osztály Zahoránné 

Pavelka 

Ildikó

Szófajtan: határozószók, névmások, igenevek, 

viszonyszók, mondatszók (Tk. 55-62.o.)

Szintagmák (szószerkezetek) (Tk. 63-69.o.)

Feladatlap készítése diákok által

orosz 9 9ABC Kerényi 

Gabriella

tk.66-70. oldal

Reformátu

s hittan

9 9. B és C Szabó 

Elődné

Újszövetségi történetek: 1. Jézus megkeresztelése, 

megkísértése 2. A tanítványok 3. A Hegyi Beszéd és 

benne a példázatok 4. Húsvét (Tk 22-41.o-)

Feladatlapok, tesztek, önálló anyag feldolgozás, 

filmnézés

Tesztek, fogalmazások

Reformátu

s hittan

9 9.a osztály 

református

ai

Farkas 

Balázs

Ószövetség - Honfoglalástól A fogságból való 

szabadulásig - ismétlés

Jézus életének megismerése

Jegyzetek és a kiadott online tankönyv ismétlése - 

felkészülés a számonkérésre

Isten Fia c. film megtekintése

Online számonkérés előre meghatározott 

módon

A film alapján élménybeszámoló beadandó 

dolgozat formájában. 



Testnevelé

s

9 C Gál Zoltán 1.	Sportági ismeretek:

a.	Atlétika története

b.	Atlétika futószámok

c.	Atlétika ugró-és dobószámok

d.	Röplabdázás

e.	Nyári Olimpiai játékok-tradíciók

2.	Egészséges táplálkozás:

a.	Tápcsatorna felépítése

b.	Kalorigén és non kalorigén tápanyagok

c.	Napi kalóriaszükséglet

.  Rajzírás, szaknyelv, gyakorlattervezés:

a.	Támaszhelyzetek

b.	Rajzírás fogalma, alkalmazása

c.	Gyakorlattervezés alapjai

4.Gyakorlat: minden nap egy 15-20 perces testmozgás

Önálló tananyagfeldolgozás, videókészítés (napi 

szinten), beadandók megírása (2db)

egy egyéni étrend összeállítása 1 hétre, 

napi bontásban

64 ütemű szabad gimnasztika 

gyakorlatlánc tervezése és bemutatása. 

(Akár zenére is!)

tesztírás Kahoot vagy Google 

alkalmazással 

történelem 9 B Nagy 

Dániel

Az ókori Róma

Augustus principátusa (Tk: 85-86 o.)

Római civilizáció életvitel (Tk. 87. o.)

Római civilizáció életvitel (Tk. 88-91 o.)

Hatalomgyakorlás és élet a császárkorban (Tk. 92-93 o.)

Hatalomgyakorlás és élet a császárkorban (Tk. 93-94 o.)

Hatalomgyakorlás és élet a császárkorban (95-96 o.)

vázlat, gondolattérkép készítése stb. beadandó, prezentáció, teszt

Történelem 9 9.C.reál 

tagozat

Farkas 

Diána

https://drive.google.com/open?id=1sntk4_oBakN-

nEvNlsQ_nDKAyD9y_jK5

Történelem 9 A osztály Márkus 

Gábor

1. hét: 03.16 – 03.20. A Jagelló-kor. A mohácsi csata.

2. hét: 03.23 – 03.27. Az ország három részre 

szakadása. A várháborúk. 

3. hét: 03.30 – 04.03. Végvárak világa. A török 

Hódoltság.

4. hét: 04.06 – 04.08. Reformáció Magyarországon. A 

királyi Magyarország.

1. hét: Google űrlap-feladatok. Videófilmek: 

Jagelló kor. A mohácsi csata. Elemzés: Esélyek 

Mohácsnál.

2. hét: Google űrlap-feladatok. Topográfiai 

feladatok. Csoportosítás.

3. hét: Google űrlap-feladatok. Választható 

feladat: Útinapló. Ostromnapló. Végvárépítés. 

Háború és béke: egy napom Egerben 1552, 

1562. Mire jó az ágyú? vagy: Projektterv: 

felkészülés ostromra.

4. hét: Google űrlap-feladatok.  Ppt-készítés: 

Választható témák: Luther. Kálvin. Vizsolyi Biblia 

vagy poszter: Dávid Ferenc életútja. Egy XVI. 

századi nyomda. Könyörgés veszedelemben. 

Google Űrlap feladatok gamifikációs 

értékelése. Esszék értekelése. Vázlat 

értékelése. Ppt-értékelése. Fontos: 

dokumentumokat, vázlatokat, ppt-t nem 

beküldeni kell, hanem feltölteni!

angol 10 10A 1/2 Kerényi 

Gabriella

Solitions Intermadiate 6F 6G   és unit 7

https://drive.google.com/open?id=1sntk4_oBakN-nEvNlsQ_nDKAyD9y_jK5
https://drive.google.com/open?id=1sntk4_oBakN-nEvNlsQ_nDKAyD9y_jK5


angol 10 2/1 Dr. 

Almerné 

Benedek 

Judit

Unit 9.

- On the phone 94.o

- "Will" használata 126.o 

- Writing: Letter of application 95.o 

- "Get ready for your exam" 96-97.o

Unit 10.

- Vocabulary: Transport 98.o 

- Nyelvtan: Present Perfect 99.o, 101.o + 128.o

- Reading: Ellis Island; + szövegértési feladatok

- Reading: "Lose your arm or lose your life" 102-103.o

- Párbeszéd: Buying a train ticket 104.o 

- Writing a postcard 105.o

Language review (Units 9-10. 106.o)

Skills Round-up 107.o

Angol 10 10 A-B-C 

angol 1-4

Roszman 

Gergő 

Ferenc

A „Mi Atyánk” és „Üdvözlégy Mária” imádságok angolul; 

rövidebb léleképítő szövegek elolvasása / meghallgatása 

angolul; Tankönyv: Unit 7D, 7E és 7F + Munkafüzet: Unit 

7  feladatai (nem szükséges az összes feladat 

megoldása a munkafüzetben, de tetszőlegesen 

válogassunk belőle gyakorlás céljából); Facebook-on 

fogok tudni segítséget nyújtani

angol nyelv 10 1/3 Papp 

Mónika

12. hét Unit 9 B/C 85-86. oldal

13. hét Unit 9 D/E 87-88/89. oldal

14. hét Unit 9 F/G 90/91. oldal

12. hét Unit 9 B/C 85-86. oldal

13. hét Unit 9 D/E 87-88/89. oldal

14. hét Unit 9 F/G 90/91. oldal

nyelvtani teszt, fogalmazás

angol nyelv 10 10/2. nyelv Katona 

Gabriella

Solutions Elementary  Unit 9 A letter of application (p.95 

exs. 6-7), revision (Workbook p.87) Unit 10: 10A, 10C, 

10E, 10G (pp.98, 100, 102-103, 104, 105)

a munkafüzet releváns részei, a rendhagyó igék 

átismétlése (tk. 141), munkafüzet 98-101. oldal 

(ismétlés).

levél és képeslap írása.

angol nyelv 10 10/1. nyelv Katona 

Gabriella

Solutions Intermediate Unit 6 6B, 6D reported speech, 

6Fspeculating, 6G writing a formal letter , revision(p.62). 

Unit7 7A, 7B, 7C, 7E, 7F (pp.64-65, 66, 68-69, 70).

A munkafüzet releváns oldalai, szókincs. 

Érettségizőknek: Oxford Exam Trainer:5-6-7. 

fejezet

letter:asking for information.

angol nyelv 10 10.A/10.B/

10.C     2/3

Hartmann 

Erika

Solutions Pre-Intermediate Student's Book 40-53. oldal 

(Unit 4F-től Unit 5 végéig)

Workbook 37-47. oldal; writing a film review; 

writing a formal letter of complaint

online órákon való részvétel, beadandó 

fogalmazások, online felelés



Biológia-

egészségt

an

10 10.A 

osztály

Hüvös-

Récsi 

Annamária

Az állatok világa fejezetben az állati sejt felépítésével és 

az állati szövetekkel foglalkozunk. Ezután az egyes 

állatcsoportoknál áttekintjük azok testfelépítését és főbb 

életműködéseit.

A tankönyv vonatkozó leckéi: Az állati sejt (40.-41. old.), 

Az állatok szövetei I., II. (42.-45. old.), A csalánozók, 

laposférgek, fonalférgek (48.-51. old.), A puhatestűek és 

a gyűrűsférgek (52.-55. old.), Az ízeltlábúak (56.-59. 

old.), (A tüskésbőrűek, előgerinchúrosok, 

fejgerinchúrosok (60.-62. old.)), A halak, kétéltűek, 

hüllők, madarak (63.-68. old.)

A tankönyv anyagának feldolgozása mellett, a 

csatolt segédanyagok megtekintése, a kijelölt 

projektfeladatok elvégzése, prezentációk, 

beadandó dolgozatok készítése.

Beadandó dolgozat, prezentáció, 

projektmunka segítségével. Online 

időkorlátos feladatlap kitöltésével a 

Redmenta alkalmazásban.

Biológia-

egészségt

an

10 10.B 

osztály

Hüvös-

Récsi 

Annamária

Az állatok világa fejezetben az állati sejt felépítésével és 

az állati szövetekkel foglalkozunk. Ezután az egyes 

állatcsoportoknál áttekintjük azok testfelépítését és főbb 

életműködéseit.

A tankönyv vonatkozó leckéi: Az állati sejt (40.-41. old.), 

Az állatok szövetei I., II. (42.-45. old.), A csalánozók, 

laposférgek, fonalférgek (48.-51. old.), A puhatestűek és 

a gyűrűsférgek (52.-55. old.), Az ízeltlábúak (56.-59. 

old.), (A tüskésbőrűek, előgerinchúrosok, 

fejgerinchúrosok (60.-62. old.)), A halak, kétéltűek, 

hüllők, madarak (63.-68. old.)

A tankönyv anyagának feldolgozása mellett, a 

csatolt segédanyagok megtekintése, a kijelölt 

projektfeladatok elvégzése, prezentációk, 

beadandó dolgozatok készítése.

Beadandó dolgozat, prezentáció, 

projektmunka segítségével. Online 

időkorlátos feladatlap kitöltésével a 

Redmenta alkalmazásban.

Biológia-

egészségt

an

10 10.C 

osztály

Hüvös-

Récsi 

Annamária

Az állatok világa fejezetben az állati sejt felépítésével és 

az állati szövetekkel foglalkozunk. Ezután az egyes 

állatcsoportoknál áttekintjük azok testfelépítését és főbb 

életműködéseit.

A tankönyv vonatkozó leckéi: Az állati sejt (40.-41. old.), 

Az állatok szövetei I., II. (42.-45. old.), A csalánozók, 

laposférgek, fonalférgek (48.-51. old.), A puhatestűek és 

a gyűrűsférgek (52.-55. old.), Az ízeltlábúak (56.-59. 

old.), (A tüskésbőrűek, előgerinchúrosok, 

fejgerinchúrosok (60.-62. old.)), A halak, kétéltűek, 

hüllők, madarak (63.-68. old.)

A tankönyv anyagának feldolgozása mellett, a 

csatolt segédanyagok megtekintése, a kijelölt 

projektfeladatok elvégzése, prezentációk, 

beadandó dolgozatok készítése.

Beadandó dolgozat, prezentáció, 

projektmunka segítségével. Online 

időkorlátos feladatlap kitöltésével a 

Redmenta alkalmazásban.

Ének-zene 10 10.a Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Milos Forman: Amadeus Milos Forman Amadeus című filmének 

befejezése - 

https://www.filmadatbazis.site/amadeus/

ének-zene 10 10.b Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Milos Forman Amadeus című filmjének befejezése  https://www.filmadatbazis.site/amadeus/

Ének-zene 10 10.c Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Az Amadeus című film megtekintésének befejezése https://www.filmadatbazis.site/amadeus/

https://www.filmadatbazis.site/amadeus/
https://www.filmadatbazis.site/amadeus/


fizika 10 10. A Illés Dániel Hőtani folyamatok:

03. 17.: 23. lecke: Egyesített  gáztörvény, az ideális gáz 

állapotegyenlete (tk. 160-164.)

03. 20.: Hőtani folyamatok összefoglalása (tk. 165-166.) 

(átismétlendő leckék: 17-23.)

Termodinamika:

03. 24.: 24. lecke: Kinetikus gázelmélet, a gáz nyomása 

és hőmérséklete (tk. 167-173.)

03. 27.: 25. lecke: A gázok belső energiája. A hőtan első 

főtétele (tk. 174-180.)

03. 31.: 26. lecke: Termodinamikai folyamatok 

energetikai vizsgálata (tk. 181-188.)

04. 03.: 27. lecke: A hőtan II. főtétele (tk: 189-192.)

04. 07.: 28. lecke: Körfolyamatok. A hőtan III. főtétele.

23. lecke/1.,2.

17-23. lecke/3.

24. lecke/1.,2.

25. lecke/1.,2.

26. lecke/1.,2.

27. lecke/1.,2.

28. lecke/1.,2.

Később kerül meghatározásra.

Fizika 10 C Zemplényi 

Kornél

A mágneses mező.

1.2. A mágneses indukcióvektor

Indukcióvonalak, mágneses fluxus.

1.3. Egyenes vezető mágneses mezője.

Tekercs mágneses mezője.

1.4. Elektromágnesek a gyakorlatban.

1.5. A mágneses mező hatása mozgó töltésre

TK 138-158) (Kiegészítések nem kötelezőek.)

Mindenhol az első három gondolkodtató kérdés.

A kidolgozott példát is beszámítva az első két 

feladat.



fizika 10 10. B alap Vihartné 

Balogh 

Éva

Az egyenáram: tankönyv 61-100. o. 

A tananyagot hetekre lebontva hétfőnként küldöm. Lehet, 

hogy e-mail címre, de ha ez a mostani közlési forma jól 

működik, akkor ilyen formában, ezért hétfőn az E-naplót 

is nézzétek meg.

Az első heti tananyag:

49. óra: Elektromos áram, áramerősség és az 

egyenáram (8. lecke) tk.: 62-67. oldal

és galvánelemek: tk. 95. oldal, 91-92. oldal 

(Javasolt feladat tk. 66.o. 1. feladat)

50. óra: Az ellenállás és Ohm törvénye (9. lecke) 

tk. 68-74. oldal (Javasolt feladat: tk. 74. o. 3.)

Határidő: április 6. (hétfő)

Egy-egy hét anyagához 1 db A4-es lapon 

saját-kezűleg le kell írni a lent felsoroltakat. 

Ezt a lapot le kell fényképezni, és csatolt 

fájl-ként címemre el kell küldeni. Egy hét 

tananyaga 1 db A4-re férjen ki! Tehát 

pontosan 3 db A4-est kell beadni.

Osztályzatok:

(2) jegy: a hét tananyagához rövid vázlat,

(3) jegy: tk. megfelelő részéről vagy egy 

számolásos feladat megoldása (a javasolt 

feladatból), vagy a tk. nem kötelező 

állításaiból 2-3 tény rövid kiírása,

(4) jegy: Internetről a témához kapcsolható 

szöveges dokumentum elérhetőségének 

megadása, és ebből 2-3 gondolat leírása,

(5) jegy: Interneten elérhető 2-3 perces film 

elérhetőségének megadása, és a lapra le 

kell írni a filmen elhangzott mondatokból 

azt, ami szerinted a tananyaghoz 

kapcsolható. Ez a rész behelyettesíthető 

egy számolásos feladattal (a javasoltak 

közül).

Földrajz 10 10. A - 

egész 

osztály

Aladzsits 

Szilvia

Hírünk a nagyvilágban. Hol élünk, hogyan élünk? (tk. 145-

147.) Összefoglalás: Hazánk földrajza (tk. 115-147) 

Számonkérés. Törökország (tk. 150-153.) Izrael és Közel-

kelet (tk. 154-161.)Afrika (162-167.) Egyiptom és a Dél-

Afrikai Köztársaság (tk. 169-172) Amerikai Egyesült 

Államok (173-177)

Földrajz 10 C Szakál 

Ferenc 

Csaba

III. fejezet Hazánk földrajza

Közép-Magyarország és Budapest 126

Nyugat-Dunántúl 131

Közép-és Dél-Dunántúl 134

Észak-Magyarország 138

Régiók az Alföldön 141

Hírünk a nagyvilágban 145

Hol élünk, hogyan élünk 147

már korábban megkezdett csoportprojektek 

folytatása (1-5.téma) folyamatban van, 

fokozatosan kijelölve

fokozatosan kigondolva, később

Francia 10 10. A,B,C Temesi 

Tímea

9. fejezet 106-114. oldal Mf. 94-99 oldal

Irodalom 10 B Pirik 

Martina

A magyar színjátszás kezdetei, Bánk bán, TK 174-186, 

Vörösmarty- Csongor és Tünde 204-209

A Bánk bán elolvasása, a Bánk bán (11.-es) 

vizsgatétel kidolgozása

Beadandó



Irodalom 10 C osztály Zahoránné 

Pavelka 

Ildikó

Kölcsey Ferenc költészete: Vanitatum vanitas, Himnusz, 

Zrínyi dala, Huszt, Zrínyi második éneke, Parainesis 

(Tk.187--201.o.)

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Szózat, A 

Guttemberg-albumba, Gondolatok a könyvtárban( Tk.202-

219.o.)

Önálló elemzési feladatok Tesztfeladatok

katolikus 

hit- és 

erkölcstan

10 A, B, C Császárné 

Salgó 

Magdolna

15. 16. 17. 18-as leckék A csoportoknak  részletesen leírom, melyik 

anyagrészt milyen formában kérem 

feldolgozni.Ma megkapják az e heti feladatot és 

folyamatosan a következő hét elején küldöm az 

aktuálisat.

Most a hétre  számonkérésre tervezett ill. a 

diákok által feldolgozott leckékből kérem 

azok kidolgozását, melyek a tanév végi 

vizsga tételei közt szerepelnek. 

Nevezetesen a 8. 9. és 10. tételeket. 

Beadási határidők: márc. 23., márc. 30. és 

ápr.6. Ezekről is küldök részletes 

tájékoztatót a diákoknak.

kémia 10 10/A Németh 

Krisztina 

Júlia

Egy oxigén atomos funkciós csoportot tartalmazó 

szerves vegyületek tulajdonságainak megismerését 

folytatni (egyéb alkoholok - metanol, glikol, glicerin; 

fenolok; éterek - dietil-éter; aldehidek - formaldehid, 

acetaldehid; ketonok - aceton)

Összetett funkciós csoportot tartalmazó szerves 

vegyületek közül: karbonsavak - hangyasav, ecetsav, 

palmitinsav, sztearinsav, olajsav, benzoesav, oxálsav.

Tankönyv 133. oldaltól a 168. oldalig (MS-2620U) -

mozaweben ingyenesen letölthető

kémia 10 10/B Németh 

Krisztina 

Júlia

Egy oxigén atomos funkciós csoportot tartalmazó 

szerves vegyületek tulajdonságainak megismerését 

folytatni (egyéb alkoholok - metanol, glikol, glicerin; 

fenolok; éterek - dietil-éter; aldehidek - formaldehid, 

acetaldehid; ketonok - aceton)

Összetett funkciós csoportot tartalmazó szerves 

vegyületek közül: karbonsavak - hangyasav, ecetsav, 

palmitinsav, sztearinsav, olajsav, benzoesav, oxálsav.

Tankönyv 133. oldaltól a 168. oldalig (MS-2620U) -

mozaweben ingyenesen letölthető



kémia 10 10/C Németh 

Krisztina 

Júlia

Egy oxigén atomos funkciós csoportot tartalmazó 

szerves vegyületek tulajdonságainak megismerését 

folytatni (egyéb alkoholok - metanol, glikol, glicerin; 

fenolok; éterek - dietil-éter; aldehidek - formaldehid, 

acetaldehid; ketonok - aceton)

Összetett funkciós csoportot tartalmazó szerves 

vegyületek közül: karbonsavak - hangyasav, ecetsav, 

palmitinsav, sztearinsav, olajsav, benzoesav, oxálsav.

Tankönyv 133. oldaltól a 168. oldalig (MS-2620U) -

mozaweben ingyenesen letölthető

magyar 

nyelvtan

10 B Pirik 

Martina

A továbbtanulás és a munka világába tartozó 

szövegtípusok TK 101-112; A hivatalos stílus TK 116-

117

Tudományos stílusú prezentáció készítése, 

Hivatalos levél írása, Önéletrajz+ motivációs levél 

írása, Meghívó írása, Meghatalmazás írása

Beadandók

matematik

a

10 10.A/ 1-es 

csoport

Németh 

Krisztina 

Júlia

Geometria folytatása

1. Kerületi szögek tétele, látószög

2. Húrnégyszögek tétele és megfordítása

3. Párhuzamos szelők tétele és megfordítása

4. Párhuzamos szelőszakaszok tétele

5. Szögfelezőtétel

6. Középpontos hasonlósági transzformáció

7. Hasonlósági transzformáció

8. Alakzatok hasonlósága, háromszögek 

hasonlóságának alapesetei

Mozaikos tankönyv 10. 121.o - 146.o

Mozaikos feladatgyűjtemény ide vonatkozó feladatai

Zoom csoportot hoztunk létre, ahová elméleti 

összefoglalókat, feladatsorokat töltök fel, és 

videóbeszélgetés keretében konzultálunk a 

problémákról.



Matematik

a

10 C Zemplényi 

Kornél

Síkbeli és térbeli számítások a szögfüggvények 

segítségével

Feladatok megoldása

Vektor fogalma; vektorok összege, különbsége, szorzása 

számmal

Vektorok felbontása különböző irányú összetevőkre

Vektorok alkalmazása a síkban és a térben

Feladatok megoldása

Vektorok a koordináta-rendszerben, vektor koordinátái

Feladatok megoldása

A sinus és cosinus függvény definíciója, egyszerű 

tulajdonságai

Feladatok megoldása

A sinus függvény grafikonja

A sinus függvény tulajdonságai, feladatok

Tk (180-213)

Tk (180-213) mintapéldák.

Példatár(azonos címen)2481-2651. feladat (piros 

feladatok nem)

Matematik

a

10 10. A alap 

csoport

Vihartné 

Balogh 

Éva

Gondolkodási módszerek: Sokszínű matematika 10 

(Mozaik tankönyv)10-34. oldal

Valószínűség-számítás: Sokszínű matematika 10 

(Mozaik tankönyv) 235-255. oldal

 A heti tananyagot valószínűleg e-mail címre küldöm. (Az 

is lehet, hogy ha a "TANTÁRGYI TEMATIKA április 8-ig" 

forma jól működik, akkor ezen küldöm, ezért hétfőnként 

az E-naplót is nézd meg.)

Az első heti tananyag: 

99. óra : tk.: 200. o. 2. példa és 201. oldal 3. 

példa

100. óra : tk.: 202. o. 4. példa és 202. o. 1. a ; e

101. óra : tk.: 202. o. 2. a,b,c,d,e,f

102. óra : tk.: 202. o. 4. és 202. o. 5.

Április 6. napjára (hétfőre) meg kell oldani 

5 db egyéb feladatot. Ezt a feladatsort 

március 30-án, hétfőn küldöm. Csak saját-

kezűleg írt, és lefényképezett megoldást 

fogadok el, amit csatolt fájl formájában kell 

nekem visszaküldeni.

Matematik

a

10 10. B alap 

csoport

Vihartné 

Balogh 

Éva

Vektorok fejezet vége: tk.: 200-202. oldal (Mozaik)

Gondolkodási módszerek: tankönyv 10-34. o. (Mozaik)

Valószínűség-számítás: tankönyv 235-255. o. (Mozaik)

A tananyagot heti bontásban hétfőnként küldöm. Vagy e-

mail címre, vagy ha ez a mostani információtovábbítás 

jól működik, akkor ugyanígy. (Ezért hétfőn az E-naplót is 

nézzétek meg.)

Az első hét tananyaga:

74. óra: Vektorok összeadása. tk.: 200. o. 2. pld. 

és tk. 201. o. 3. pld.

76. óra: Vektorok számmal való szorzása: tk.: 

202.o. 4. pld. ; tk.: 202. o. 1. a,e ; tk.: 202. o. 2. 

a,b,c

76. óra: Vegyes feladatok vektorokra. tk.: 202. o. 

2. d,e,f ; tk.: 202. o. 4. ; tk.: 202. o. 5. feladat

Határidő: április 6. (hétfő)

Adok a tankönyvtől eltérő, de a 

tananyaghoz kapcsolható 5 db. feladatot. 

Ezt a feladatsort márc. 30-án, hétfőn 

küldöm. Csak saját-kezűleg írt,és 

lefényképezett megoldást fogadok el. Ezt 

csatolt fájl formájában kell nekem 

visszaküldeni.

Német 10 10. 1/1 Tóth-

Horváth 

Beáta 

Feiern, Feste, Festivals ( Tk.40-43.o.), Ohne Geld geht 

nichts (44.o.)

Tk.:40/3.a,b,c -41/5.a - 6/a,b - 42/1, 43/3.a Mf: 

38/18.19.- 40/24. a,b - 43/1.a,b - 44/2.                       

Tk.: 44/1.2.a 4/a,b  Mf.: 48/1.2 Szótanulás! Mf. 45 

- 46.(előzetesen megbeszélt szavak)

Tk. 43 / 3a --Mf. 43/1.a,b- 44/2 - 

megoldásokat kérem az e-mail címemre 

küldeni márc.30-ig

Nemet 

nyelv

10 10 A B 1/2 Liebe 

Gabriella

Kontakt 3 Lektion 5,6

Nemet 

nyelv

10 10 ABC 

2/1

Liebe 

Gabriella

Kontakt 2 Lektion. 3 Tankönyv 38-41 Munkafüzet 39-49 Dolgozatok 



Német 

nyelv

10 10 2/2 Essősyné 

Vizkeleti 

Gyöngyi

Lektion 4 - Takt A, B: Tankönyv 42-47.old., Munkafüzet 

50-57.old.

Nyelvtan 10 C osztály Zahoránné 

Pavelka 

Ildikó

A szöveg képe, hangzó szöveg képe (Tk. 84-85.o.)

A szövegformálás mint stíluseszköz, a bemutatkozás 

szövegtípusai, a hivatali levél, panaszos levél, motivációs 

levél, bejelentés( Tk. 89-112.o.)

Önálló szövegalkotás Szövegalkotás értékelése

orosz 10 10ABC Kerényi 

Gabriella

tk. 120-121. oldal, 12, 13, 14 leckékből elmaradt 

hallásértések

Rajz 10 10.A, B, C - 

egész 

osztály

Aladzsits 

Szilvia

Színkör befejezése. Valamely tanult irodalmi mű 

illusztrációjának elkészítése. Képregény rajzolása

Reformátu

s hittan

10 10. A, B,C Szabó 

Elődné

Eszter könyve+Isten gondviseléséről, Ruth könyve+ 

család, húsvét tartalmának felelevenítése 

A bibliai történetek önálló feldolgozás, 

feladatlapok, tesztek kitöltése, filmnézés

Tesztek, fogalmazás

Történelem 10 A Szakál 

Ferenc 

Csaba

II. fejezet - A forradalmak kora

24. A népek tavasza 139

Néhány személyiség a forradalmak korából 146

25. A világ és Európa a XIX. század első felében 149

Mindhárom téma csak ajánlott, egyes elemei kötelezőn 

kívüliek, kiegészítő anyagok

III. fejezet A polgárosodás kora

26. Pest-Buda fővárossá válása 158

27.A kompromisszum helyreállítása 162

28. A napóleoni háborúk hatása Magyarországon 168

már folyamatban van, fokozatosan kijelölve fokozatosan kigondolva, később

történelem 10 C osztály Nagy 

Dániel

A kora újkor története c. fejezethez kapcsolódó ismétlő 

feladatok megoldása

Számonkérés

A középkori magyar állam bukása (Tk. 60-61. o.)

A középkori magyar állam bukása  (Tk. 62. o.)

A középkori magyar állam bukása  (Tk. 63-65)

A kényszerpályára került ország (Tk. 66-67 o.)

A kényszerpályára került ország (Tk. 68-70)

gondolattérkép, vázlat, videós beszámoló 

készítése

beadandó, prezentáció, tesztek



Történelem 10 B osztály Márkus 

Gábor

1. hét: 03.16 – 03.20. Magyarország a XVII. században. 

A török kiűzése. Élet a török háborúk korában. Tkv. 17-

19. fejezet, 90-104. o. 

2. hét: 03.23 – 03.27. A Rákóczi-szabadságharc. 

Magyarország a XVI-XVII. században (összefoglalás). A 

felvilágosodás kora. Tkv. 20. fejezet, 105-107. o., Tkv. 

110. o., Tkv. 21. fejezet., 112-116. o.

3. hét: 03.30 – 04.03. A felvilágosodás eszméi. Az USA 

függetlenségi harca. A felvilágosult abszolutizmus. Tkv. 

21-23. fejezet., 112-126. o. 

4. hét: 04.06 – 04.08. A francia forradalom főbb 

kérdései.Tkv. 17-19. fejezet, 90-104. o.

1. hét: Google Űrlap feladatok. Napló, üzleti 

beszámoló vagy útleírás készítése.

2. hét: Hanganyagok feldolgozása. Google Űrlap 

feladatok. Rövid esszé: A kuruc hadsereg vagy 

Az ónodi országgyűlés  vagy A szatmári béke 

vagy Rákóczi külpolitikája és az emigráció 

címmel.

3. hét: Hanganyagok feldolgozása. Google Űrlap 

feladatok. Ppt. az eszmékről vagy esszé: 

Értekezés a szabadságról vagy Mit tehet az állam 

járvány idején? 

4. hét: Forrás- és ábraelemzések. Riport XVI. 

Lajos királlyal vagy La Fayette-tel vagy 

Robespierrel vagy Dantonnal vagy Mária 

Antoinettel.

Google Űrlap feladatok gamifikációs 

értékelése. Esszék értekelése. Ppt 

értékelése. Riport értékelése. Online 

tesztek kitöltése. Fontos: 

dokumentumokat, vázlatokat, ppt-t nem 

beküldeni kell, hanem feltölteni.

angol 11 '11A 1/1 Kerényi 

Gabriella

Oxford Exam Trainer B1  Unit 10 és unit 11

Angol 11 1/5 Dr. 

Almerné 

Benedek 

Judit

Unit 4. Body and mind

- Nyelvtan: Present Perfect Continuous 37.o

- Reading: Mind over matter? 38-39.o

- Speaking: At the doctor's (párbeszéd) 40.o

- Writing: An announcement (41.o)

Language review: 42.o

Skills Round-up 43.o

Unit 5. Tomorrow's World

- Szavak: 44.o

- Nyelvtan: módbeli segédigék; feltételes mód (45.o)

- Nyelvtan: future perfect and future continuous (47.o)

- Reading: Visions of the future (48-49.o)

- Speaking: Talking about plans (50.o)

- Writing: Informal e-mail about future plans

Unit 6. Mystrey 

- Szavak: 54.o.

- Nyelvtan: reported speech (55.o); reported questions 

(57.o)

- Reading: Who was he? (58-59.o)

- Speaking: Speculating about events (60.o)

- Writing a formal letter (asking for information) 61.o



Angol 11 11 A-B-C 

angol 1-6

Roszman 

Gergő 

Ferenc

A „Mi Atyánk” és „Üdvözlégy Mária” imádságok angolul; 

rövidebb léleképítő szövegek elolvasása / meghallgatása 

angolul; Tankönyv: Unit 6D, 6E és 6F + Munkafüzet: Unit 

6  feladatai (nem szükséges az összes feladat 

megoldása a munkafüzetben, de tetszőlegesen 

válogassunk belőle gyakorlás céljából); Facebook-on 

fogok tudni segítséget nyújtani

angol nyelv 11 /2 Papp 

Mónika

12. hét Unit 8 -82/83/85. oldal - Érettségi feladatok 

gyakorlása 2 teljes érettségi  feladatsor (szabadon 

választható) ellenőrzéssel

13. hét Unit 9/ 86-95.oldal (kivéve 94.oldal) 1 teljes 

érettségi feladatsor ellenőrzéssel

14. hét Unit 10/ 96-105. oldal (kivéve 104.oldal) 1 teljes 

érettségi feladatsor ellenőrzéssel

12. hét Unit 8 -82/83/85. oldal - Érettségi 

feladatok gyakorlása 2 teljes érettségi  feladatsor 

(szabadon választható) ellenőrzéssel

13. hét Unit 9/ 86-95.oldal (kivéve 94.oldal) 1 

teljes érettségi feladatsor ellenőrzéssel

14. hét Unit 10/ 96-105. oldal (kivéve 104.oldal) 1 

teljes érettségi feladatsor ellenőrzéssel

Elvégzett feladatok lefényképezve 

elküldve, fogalmazási feladatok írása 

kézírás-lefényképezve elküldve 

angol nyelv 11 11/1. nyelv Katona 

Gabriella

Solutions Intermediate 5-10. fejezetek ismétlése a mf. 

alapján (100-102. o.), nyelvtan és a szókincs ismétlése. 

Érettségizőknek: Oxford Exam Trainer önálló 

feldolgozása.

angol nyelv 11 11/2. nyelv Katona 

Gabriella

Solutions Pre-Intermediate Unit6-7 6D (zero conditional), 

6E, 6F, 6G, 7B, 7C, 7D (first conditional), 7E, 7G (pp.57-

61, 65-71).

a tankönyv és a munkafüzet vonatkozó 

feladatainak megoldása. Érettségizőknek: Oxford 

Exam Trainer önálló feldolgozása.

üzenetek, meghívók írása.

angol nyelv 11 11.A/11.B/

11.C  (1/4)

Hartmann 

Erika

Oxford Exam Trainer B1 83- 95. oldal (Unit 8 végétől Unit 

9 végéig)

Tankönyv 144-149. oldal, szószedet 183-186. 

oldal; heti 1 érettségi feladatsor megoldása

részvétel a pénteki online órán, online 

feleltetés, dolgozat, érettségi feladatsorok 

megoldása, fogalmazások leadása 

határidőre (minden péntek)

angol nyelv 11 11.A/11.B/

11.C  

(angol e/2)

Hartmann 

Erika

Full Blast B1+ Student's Book 73-87. oldal Workbook 49-59. oldal; Student's Book 153-155. 

oldal; Grammar reference 135-137: Module 7 and 

8

online órákon való részvétel, online 

feleltetés, fogalmazások beadása 

határidőre

angol nyelv 11 emeltsz. 

előkészítő

Papp 

Mónika

12. hét: Module 11 p.107-111; 112.  vocabulary 2; 113  

segtség:Grammar Reference-a fejezethez kapcsolódóan

13. hét: Module 11 p. 114-117 segtség:Grammar 

Reference- a fejezethez kapcsolódóan

14. hét: Module 12 p.117-121 segtség:Grammar 

Reference -a fejezethez kapcsolódóan

12. hét: Module 11 p.107-111; 112.  vocabulary 2; 

113  segtség:Grammar Reference-a fejezethez 

kapcsolódóan

13. hét: Module 11 p. 114-117 segtség:Grammar 

Reference- a fejezethez kapcsolódóan

14. hét: Module 12 p.117-121 segtség:Grammar 

Reference -a fejezethez kapcsolódóan

Teszt, messenger beszélgetés, 

fogalmazás



Bilógia-

egészségt

an

11 11. C Hüvös-

Récsi 

Annamária

A tankönyv Genetika/Öröklődés fejezetéből a nemhez 

kötött öröklődéssel, a kapcsolt öröklődéssel, és a 

mennyiségi jellegek öröklődésével foglalkozunk. 

Megvizsgáljuk néhány emberi tulajdonság és 

megbetegedés genetikai hátterét, példákkal illusztrálva. 

A tankönyv vonatkozó leckéi: A nemhez kötött öröklődés 

(193.-196. old.), A kapcsolt öröklődés (197.-199. old.), A 

mennyiségi jellegek öröklődése (200.-201.old.), Néhány 

emberi tulajdonság öröklődése (202.-204. old.), 

Genetikai eredetű megbetegedések (205.-207.), Az 

emberi öröklődés vizsgálata (208.-209.), Genetikai 

gyakorló feladatok II. (210.)

A tankönyv anyagának feldolgozása mellett, a 

csatolt segédanyagok megtekintése, a kijelölt 

projektfeladatok elvégzése, prezentációk, 

beadandó dolgozatok készítése.

Beadandó dolgozat, prezentáció, 

projektmunka segítségével. Online 

időkorlátos feladatlap kitöltésével a 

Redmenta alkalmazásban.

biológia 11 A osztály Nagyné 

Kristó 

Erzsébet

Genetika témakörből az 51-54. leckék feldolgozása. Rövid, a lényeget kiemelő vázlat készítése a 

füzetbe.

Genetika feladatokból álló feladatsor 

megoldása és elküldése. 

biológia 11 emelt 

szintű 

csoport

Nagyné 

Kristó 

Erzsébet

Gál B.:Biológia 11. tankönyvből átismételni a sejttant (40-

48. oldalak) 

A sejtalkotók közül az ostor, a csilló és a  

sejtközpont (48.o)jellemzőit kigyűjteni-ezekről 

még nem volt szó.

Biológia-

egészségt

an

11 11.B 

osztály

Hüvös-

Récsi 

Annamária

A tankönyv Genetika/Öröklődés fejezetéből a nemhez 

kötött öröklődéssel, a kapcsolt öröklődéssel, és a 

mennyiségi jellegek öröklődésével foglalkozunk. 

Megvizsgáljuk néhány emberi tulajdonság és 

megbetegedés genetikai hátterét, példákkal illusztrálva. 

A tankönyv vonatkozó leckéi: A nemhez kötött öröklődés 

(193.-196. old.), A kapcsolt öröklődés (197.-199. old.), A 

mennyiségi jellegek öröklődése (200.-201.old.), Néhány 

emberi tulajdonság öröklődése (202.-204. old.), 

Genetikai eredetű megbetegedések (205.-207.), Az 

emberi öröklődés vizsgálata (208.-209.), Genetikai 

gyakorló feladatok II. (210.)

A tankönyv anyagának feldolgozása mellett, a 

csatolt segédanyagok megtekintése, a kijelölt 

projektfeladatok elvégzése, prezentációk, 

beadandó dolgozatok készítése.

Beadandó dolgozat, prezentáció, 

projektmunka segítségével. Online 

időkorlátos feladatlap kitöltésével a 

Redmenta alkalmazásban.

Ének 

szakkör

11 Ének 

szakkör 

(10-11-

12.osztály)

Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A barokk művészet és a barokk zene Esszé írása A barokk zene címmel. (Minden 

további információt a facebook csoportban fogok 

küldeni a diákoknak.)

Ének-zene 11 11.a Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei Zenehallgatás: Muszorgszkij - Egy kiállítás képei - 

https://www.youtube.com/watch?v=s8z1_A-

Zlbw&t=35s

Ének-zene 11 11.b Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei - Tankönyv: 123. oldal Zenehallgatás: Muszorgszkij - Egy kiállítás képei - 

https://www.youtube.com/watch?v=s8z1_A-

Zlbw&t=35s



Ének-zene 11 11.c Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei - Tankönyv: 123. oldal Zenehallgatás: Muszirgszkij: Egy kiállítás képei - 

https://www.youtube.com/watch?v=s8z1_A-

Zlbw&t=35s

fizika 11 11.a Illés 

Marianna

a fényelektromos hatás, a foton

az első atommodellek

a Bohr-modell

az elektron hullám-természete

a diákoknak adom meg hetente ?

fizika 11 11. emelt Illés 

Marianna

hőtágulás

az ideális gázok állapotváltozásai, állapotegyenlet

az ideális gázok részecskemodellje

a hőtan főtételei

a diákoknak adom meg hetente ?

Fizika 11 11. B alap 

csoport

Vihartné 

Balogh 

Éva

Fénytan tk.: 106-156. oldal

A tananyagot heti bontásban hétfőnként küldöm. Lehet, 

hogy e-mail címre, de ha ez a mostani 

információtovábbítás jól működik, akkor ugyanígy. Vagyis 

hétfőn az E-naplót is nézzétek meg.

Első heti tananyag:

49. óra: A fény (16. lecke) tk.: 106-135. oldal, és 

a camera obscura 135. oldal. (Javasolt feladat tk.: 

110. oldal 4. feladat)

A fényvisszaverődés (17. lecke) tk.: 111-116. 

oldal

50. óra: A fény törése (18. lecke 1. része) tk.: 117-

118. oldal

Határidő: április 6. (hétfő)

Egy-egy hét anyagához 1 db A4-es lapon 

saját-kezűleg le kell írni a lent felsoroltakat. 

Ezt a lapot le kell fényképezni, és csatolt 

fájl-ként címemre el kell küldeni. Egy hét 

tananyaga 1 db a4-re férjen ki! Tehát 

pontosan 3 db a4-est kell beadni.

Osztályzatok:

(2) jegy: a hét tananyagához rövid vázlat,

(3) jegy: tk. megfelelő részéről vagy egy 

számolásos feladat megoldása (a javasolt 

feladatból), vagy a tk. nem kötelező 

állításaiból 2-3 tény rövid leírása,

(4) jegy: Internetről a témához kapcsolható 

szöveges dokumentum elérhetőségének 

megadása, és ebből 2-3 gondolat leírása,

(5) jegy: Interneten elérhető 2-3 perces film 

elérhetőségének megadása, és a lapra le 

kell írni a filmen elhangzott mondatokból 

azt, ami szerinted a tananyaghoz 

kapcsolható. Ez a rész behelyettesíthető 

egy számolásos feladattal (a javasoltak 

közül)



Földrajz 11 emelt szint 

- faktos 

csoport

Szakál 

Ferenc 

Csaba

IV. fejezet A vízburok (hidroszféra)

Ismétlés: Felszíni vizek:vízfolyások, tavak 133

A felszín alatti vizek 126

Gazdálkodás a vizekkel 142

A vízszennyezés sem ismer határokat 150

Nem egy egységben lévő fejezet Felszínformálás 

(geomorfológia)

A földkéreg kérge -a- talaj 64

A szél felszínformálása 107

A felszín alatti vizek felszínformálása:a karsztosodás 129

fokozatosan kijelölve, folyamatosan fokozatosan kigondolva, később

Francia 11 11. A,B,C Temesi 

Tímea

 13.fejezet (166-177.oldal) Tk. 171-175,  177. oldal (lecon 1,2)

Irodalom 11 A, alap Pirik 

Martina

Ady: halál versek, létharc versek, istenes versek; 

háborús versek TK 164-196; Babits életrajz TK 222-224, 

Babits ars peoticája- TK 225-227; Esti kérdés 227-229; 

Az erkölcsi kiállás versei TK 230-231; A humánum 

őrzése a háború után 232-234; Prófétai magatartás és a 

halál versek TK 235-239

Ady memoriterek tanulása, Babits memoriter 

tanulása (A lírikus epilógja), 1 általam választott 

témakör tételszerű kidolgozása Ady költészetéből

Beadandó (tételkidolgozás)

Irodalom 11 B osztály Zahoránné 

Pavelka 

Ildikó

A líra átalakulása a 19.század második felében, 

"művészet a művészetért", új lírai témák, klasszikus 

modernség, impresszionizmus, szecesszió, 

szimbolizmus.(Tk.132-137.o.)

A modern francia líra: C. Baudelaire (A Romlás virágai, 

Kapcsolatok, Az albatrosz), P.Verlaine(Költészettan, 

Őszi chanson), A.Rimbaud (A részeg hajó, A 

magánhangzók szonettje).(Tk.138-146.o.)

W.Whitman a szabadvers megteremtője.(Tk.151-153.o.)

Magyar polgárosodás a századfordulón, a Nyugat 

jelentősége.(Tk.158-163.o.)

Ady Endre életpályája és ars poeticája(Tk..164-169. o.)

Tesztfeladatok, fogalmazás

katolikus 

hit- és 

erkölcstan

11 A, B, C Császárné 

Salgó 

Magdolna

A tankönyvből a 14., 15., 16. és 17-es leckék, a 74-94. 

terjedő oldalak

A leckékhez kérek egy rövid vázlatot minden hét 

végére, péntekig bezárólag.

Két alkalommal kérek értékelésre 

dolgozatokat:  márc.30. és ápr.6. Ezek 

témáját a diákoknak küldeni fogom.

Kémia 11. 

fakultáció

11 11 a, b, c Kovács 

Ildikó

1. A periódusos rendszer

2. A fémek általános jellemzése

3. Az alkálifémek

Kétnaponta kapják a megoldandó feladatokat az 

online meetingen, a zoomon

1. A fémek általános jellemzése, beadandó 

dolgozat

2. Az alkálifémek kémiai, fizikai 

tulajdonságai, vegyületeik, beadandó 

dolgozat



Magyar 

irodalom

11 11. C 

osztály-

reál 

tagozat, 

alapórás 

csoport

Farkas 

Diána

https://drive.google.com/open?id=1kUYtYl4Vsy5q-

xKgvft5xQM-2KEVTaut

Novellaelemző fogalmazás word 

dokumentumban

Magyar 

nyelv

11 11.C. reál 

tagozat, 

alapórás 

csoport

Farkas 

Diána

https://drive.google.com/open?id=1Br3d8ocJ3Sf3Gt7EdK

mnjSgIyP_qUnP3

Magyar 

nyelv

11 11.A Geiszelhar

dt Zsófia

Anyanyelvünk változatai (Tk. 65-69.)

Fogalmazásírási gyakorlatok (szövegalkotás, stilisztika, 

helyesírás gyakorlása)

matematik

a

11 11-es 

matekfakt

dr. 

Czimmerm

ann-né 

Rácz Lilla

Az elkezdett sorozatok témakörét kellene folytatni. Április 

8-ig az alábbi tananyagot terveztem:

SOKSZÍNŰ MATEMATIKA 12: Mértani sorozatok 54. 

oldaltól 60. oldalig.

Kamatszámítás 61. oldaltól 64. oldalig

SOKSZÍNŰ MATEMATIKA EMELT SZINTŰ 

TANANYAG: A határérték fogalma 35. oldaltól 41. oldalig

Konvergens sorozatok tulajdonságai 42. oldaltól 46. 

oldalig

Nevezetes sorozatok határértékei 47. oldaltól 50. oldalig

Műveletek konvergens sorozatokkal 51. oldaltól 58. 

oldalig

Az alábbi feladatok közül szeretném hétről hétre 

kijelölni a diákoknak a legfontosabbakat, és 

beadandókat is ezek közül szeretném majd 

kitűzni:

Számtani sorozatok kapcsolata a geometriával 

(feladatgyűjtemény4103-4107), Mértani sorozat, 

mértani sorozat első n tagjának összege 

(feladatgyűjtemény 4113-4134), kamatos kamat 

(fgy 4135-4147) Vegyes feladatok (fgy 4148-

4163) Sorozatok tulajdonságai 2. (Emelt szintű 

fgy 6008-6012) Konvergens sorozatok 

tulajdonságai 6015, Nevezetes sorozatok 

határértékei (6016-6018), Műveletek konvergens 

sorozatokkal (6020-6023), Vegyes feladatok 

(6027-6031)

Megpróbálom az office 365 oldalán. Illetve 

a kiadott feladatok visszaküldésével.

Matematik

a

11 C Zemplényi 

Kornél

Vektorok a koordináta-rendszerben. Műveletek 

koordinátáikkal adott vektorokkal (ismétlés, 

rendszerezés)

Két pont távolsága. Két vektor hajlásszöge

Feladatok megoldása

Szakasz osztópontjának koordinátái

A háromszög súlypontjának koordinátái

Feladatok megoldása

Az egyenest meghatározó adatok a koordináta-

rendszerben

Az egyenes egyenletének különböző alakjai

Feladatok megoldása

Két egyenes metszéspontja, távolsága, hajlásszöge – 

feladatok megoldása

A kör egyenlete

Feladatok megoldása

TK:192-132. oldal

TK:192-132. oldal mintafeladatai.

Fejezetek végén a feladatok (piros nem kell).

Példatár azonos címen található feladatai. (3555-

3709) (piros nem kell)

https://drive.google.com/open?id=1kUYtYl4Vsy5q-xKgvft5xQM-2KEVTaut
https://drive.google.com/open?id=1kUYtYl4Vsy5q-xKgvft5xQM-2KEVTaut
https://drive.google.com/open?id=1Br3d8ocJ3Sf3Gt7EdKmnjSgIyP_qUnP3
https://drive.google.com/open?id=1Br3d8ocJ3Sf3Gt7EdKmnjSgIyP_qUnP3


matematik

a

11 11. A alap 

csoport

Illés Dániel 03.16.: Az egyenes párhuzamosságának és 

merőlegességének feltétele (tk. 209-2010.)

03.18.: Az egyenes egyenlete I. (tk. 212-2014., ismétlés, 

már tanultuk), Feladatmegoldás

03.19.: Az egyenes egyenlete II. (tk. 215-218)

03.23.: Feladatmegoldás (tk: 218.)

03. 25.: Feladatmegoldás (tk 218.)

03.26.: Két egyenes metszéspontja (tk. 219-220.)

03.30.: Pont és egyenes távolsága, két párhuzamos 

egyenes távolsága (tk. 220-222.)

04.01.: A kör egyenlete (tk.: 225-228.)

04.02.: A kör egyenlete (tk.: 229-230.)

04.06.: Feladatmegoldás (tk.: 232.)

03.16.: Tk. 211/7., 8.

03.18.: Tk. 214/ 1-6 feladatok a) és b) része

03.19.: Tk. 218/ 1-6 feladatok a) és b) része

03.23.: Tk. 218/ 1-6 feladatok c) része és a 7-9. 

feladatok

03.25.: Tk. 218/ 10-14. feladatok

03.26.: Tk. 223/ 1-2 feladatok

03.30.: Tk. 224/ 4. és 6. feladatok c) és d) része

04.01.: Tk. 225-228/ 1-3. kidolgozott mintapélda 

megszerkesztése és a számítás leírása

04.02.: Tk. 229/ 4. kidolgozott mintapélda 

számításának leírása és az a) rész szerkesztése

04.06.: Tk: 232/1-4. feladatok b) és c) része, 5. 

feladat és a 6. feladat b) része

Matematik

a

11 emelt ABC Szabóné 

Salgó 

Mária

számtani, mértani sorozatok, kamatos kamat számítás, 

'2. o. tk (Mozaik Kiadó9+ általam átküldött anyag 

mintafeladatokkal.

Mozaik fgy. 11-12.oszt.+régi zöld érettségi f.gy. 

(kölcsön adtam akinek nem volt) sorszámokat a 

csoportnak eljuttatom

Később szeretném

Művészett

örténet

11 11. A, B, C Aladzsits 

Szilvia

A reneszánsz kora és építészete. Reneszánsz festészet, 

szobrászat. Összehasonlító műelemzés: gótika-

reneszánsz

Német 11 11 1/2 Tóth-

Horvath 

Beáta

Rück-Takt 2 Mf.131-133.o.-- Technik, Umwelt Tk. 102-

117.o.

Mf.: 131/ 4.5.6.-132 /7.8.9.-133 /10.11.12.--

Mf.112/1.A.B.C.D.-116/12.a,b,c - 118/16.a 

17.18.20.-5 mondat+ szótanulás 

Mf.:121/1. 122/3. A megoldásokat kérem 

az e-mail címemre elküldeni 2020.márc.24-

ig.

Német 11 11 2/1 Tóth-

Horváth 

Beáta

Sport Tk. 98-109.o. Tk.: 99 / 6. a,b- Mf.: 125 / 6. Tk.: 102/1.-írásban 

2.a-103/3.-104/1.a

Mf.: 125/6.--Tk.: 103/3. 104/1.a A  

megoldásokat kérem az e-mail címemre 

elküldeni  márc.31-ig

Német 11 11 e /1 Tóth-

Horváth 

Beáta 

Schule: Tk.: 127-140.o. Arbeit und Beruf: Tk.. 140-152.o. Tk.: 127.o. -Ganztagsschule-olv.ford.-128.o.-

ECLB1-130.o.Abitur B1/2.3.-írásban-136/6-

137/A,B,C-Írásban-140-Mein Nebenjob-olv.,ford.-

141/ECLB1- írásban-143/AbiturB1/ 2-írásban

Tk.130/ Abitur B1/2-Dialog schreiben--

143/AbiturB1/2-Dialog schreiben. A 

feladatokat kérem az e-mail címemre 

elküldeni márc.31-ig!

Nemet 

nyelv

11 11.A, B,C  

2/2

Liebe 

Gabriella

Kontakt 3 Lektion 6 vége, Lektion 7 eleje Tankönyv 83-95 Munkafüzet 87-104 Teszt, Házi dolgozat

Német 

nyelv

11 11 2/3 Essősyné 

Vizkeleti 

Gyöngyi

Lektion 7: Tankönyv 90-97.old és munkafüzet 109-

119.old.

Német 

nyelv

11 11 1/1 Essősyné 

Vizkeleti 

Gyöngyi

Lektion 8 - Tankönyv 103-109.old. és munkafüzet 112-

118.old. valamint érettségi témák: Einkaufen; Wohnen



német 

nyelv

11 11. A,B,C 

Német e/2

Fohner 

Éva

Barabás Szilvia Sprich einfach B1

Wohnen témakör feldolgozása

Stadt und Land témakör feldolgozása

Feladatok:

92. oldal ECL B1 Aufgabe 2- gelenktes Gespräch- 

fogalmazás írása (150-180 szó)

94-101. oldal: az összes feladatot megoldása

94. oldal Abitur B1- Aufgabe 3

Mein Zuhause: fogalmazás írása (150-180 szó)

szókincs tanulása: 89-90. oldal, 101-102. oldal, 

szókártyák készítése quizlet program 

segítségével

Deutsche Welle weboldala:

Deutschlandlabor Folge 6-Wohnen megtekintése 

és a hozzákapcsolódó feladatok megoldása

https://www.dw.com/de/folge-6-wohnen/l-

18723182

Stadt und Land témakör feldolgozása

103. oldal szöveg elolvasása

104. oldal

ECL B1 Aufgabe 2- gelenktes Gespräch- 

fogalmazás írása (150-180 szó)

104-110. oldal: az összes feladatot megoldása

Deutsche Welle weboldala:

Ticket nach Berlin: Unsere Kandidaten 

megtekintése és a hozzákapcsolódó feladatok 

megoldása

https://www.dw.com/de/unsere-kandidaten/l-

17391898

Ticket nach Berlin: Folge 1 Zugspitze Wo bitte 

geht's zur Wetterstation? megtekintése és a 

hozzákapcsolódó feladatok megoldása

Beszámoló: a kidolgozott fogalmazások 

elküldése Messsengeren vagy e-mailben 

(határidőket a Mozanaplón keresztül 

egyeztetünk)

Nyelvtan 11 B osztály Zahoránné 

Pavelka 

Ildikó

Anyanyelvünk változatai: csoportnyelvek, az ífjúsági 

nyelv,argó és a szleng, nyelvjárások, határon túli 

magyarok nyelvhasználata (kisebbség, kettősnyelvűség, 

kétnyelvűség és a kevertnyelvűség) (Tk.65-81.o.)

Kutatómunka kiselőadások értékelése

orosz 11 11ABC Kerényi 

Gabriella

tk.52-55.o., elmaradt hallásértések

Reformátu

s hittan

11 11. A Szabó 

Elődné

A keresztyén egyház a XX. század megpróbáltatásai 

között (Tk 48-51.), Útkeresés a modern korban (Tk 53-

57.o.) Összefoglalás, Húsvét ünnepére készülés

Önálló anyagfeldolgozás, feladatlapok kitöltése, 

tesztek

Reformátu

s hittan

11 11. b és c 

református

ai

Farkas  

Balázs

Ellenreformáció időszaka TK. 50-53.o.

Felvilágosodás és hatása Tk. 60-67 .o. 

Világmisszió Tk. 68-73. o. 

Protestáns etika és kegyességi irányzatok Tk. 54-69.o.

A tankönyvi részek és a kiadott PPT prezentációk 

áttekintése

A kegyességi irányzatok bővebb feltárása és 

megismerése

Online számonkérés az első 3 részből

Beadandó dolgozat a kegyességi 

irányzatokból



Testnevelé

s

11 B, C Gál Zoltán 1.	Sportági ismeretek:

a.	Atlétika története

b.	Atlétika futószámok

c.	Atlétika ugró-és dobószámok

d.	Röplabdázás

e.	Nyári Olimpiai játékok-tradíciók

2.	Kondícionális-és koordinációs képességek és azok 

fejlesztése

a.	Erő, gyorsaság, állóképesség fogalma és fejlesztésük 

módjai

b.	Koordinációs képességek fajtái

3.	Gyakorlat: minden nap egy 15-20 perces testmozgás

Önálló tananyagfeldolgozás, videókészítés (napi 

szinten)

tesztírás Kahoot vagy Google 

alkalmazással 

videó

Történelem 11 A Szakál 

Ferenc 

Csaba

IV. fejezet - Európa és a világ a két világháború között

35. Az olasz fasizmus 181

37. A bolsevik Oroszország193

38. A világgazdasági válság és a kiutak keresése 198

40. A nácizmus Németországban 209

+ 4 referátum 

36. Köztes-Európa 1921-1933 között 186

39. A gyarmati világ megrendülése 203

fokozatosan kijelölve, folyamatosan fokozatosan kigondolva, később

Történelem 11 emelt szint- 

faktos 

csoport

Szakál 

Ferenc 

Csaba

IV. fejezet - Európa és a világ a két világháború között

35. Az olasz fasizmus 181

37. A bolsevik Oroszország193

38. A világgazdasági válság és a kiutak keresése 198

40. A nácizmus Németországban 209

+ 4 referátum 

36. Köztes-Európa 1921-1933 között 186

39. A gyarmati világ megrendülése 203

fokozatosan kijelölve, folyamatosan fokozatosan kigondolva, később

Történelem 11 C Nagy 

Dániel

Átalakuló társadalom (Tk. 108-111. o.)

Átalakuló társadalom (Tk. 112-113. o.)

A boldog békeidők (Tk. 119. o.)

A boldog békeidők (Tk. 120-121. o.)

A boldog békeidők (Tk. 121-123. o.)

Ismétlő feladatok a 17., 18., 19. leckéhez

Ismétlő feladatok a 20., 21., 23., leckéhez

Új jelenségek a politikában (Tk. 114. o)

Új jelenségek a politikában (Tk. 114-115. o)

Új jelenségek a politikában ( Tk. 116-117. o.)

vázlat, gondolattérkép, beadandó, teszt, videó 

készítése

teszt, prezentáció, beadandó



Történelem 11 B és C 

fakultációs 

csoport

Farkas 

Diána https://drive.google.com/open?id=1eeR5WPUnDzqjebsy

v9ofDAolLzKffVjB

Számonkérések be vannak építve a tematikába Online feladatlap, esszé

Történelem 11 B. Márkus 

Gábor

1. hét: 03.16 – 03.20. Az USA polgárháború. 

Mindennapok és eszmék a XIX. század 2. felében. Tkv. 

7. fejezet, Tkv. 10-11. fejezet., 34-37. o., 47-55. o.

2. hét: 03.23 – 03.27. A Bach-rendszer. A kiegyezés. 

Tkv. 12-14. fejezet., 58-74. o.

3. hét: 03.30 – 04.03. A dualista polgári állam. A korszak 

gazdasági élete. 16-18. fejezet, Tkv. 79-95. o. 

4. hét: 04.06 – 04.08. Népesség és társadalom a 

dualizmus idején. Tkv. 19-21. fejezet, 96-113. o., 23. 

fejezet, 119-123. o.

1. hét: Google Űrlap feladatok visszaküldése

2. hét: A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés 

rendszere. A kiegyezés alternatívái. E témákból  

2 rövid esszé megírása. Google Űrlapok feladat 

visszaküldése.

3. hét: Google Űrlap feladatok visszaküldése. 

Önálló vázlatkészítés: A dualista gazdaság.

4. hét: Ki hogyan ünnepli a millenniumot? 

Élethelyzetek elemzése Ki hol lakik a 

fővárosban? Divatbemutató/ térképelemzés, ppt-

készítés.

Google Űrlap feladatok gamifikációs 

értékelése. Esszék értekelése. Vázlat 

értékelése. Ppt-értékelése. Fontos: 

dokumentumokat, vázlatokat, ppt-t nem 

beküldeni kell, hanem feltölteni!

angol 12 12 Emelt Kerényi 

Gabriella

Matura Leader B2 Unit 13 befejezni   és Unit 14 Use of 

E., Vocabulary, Reading

Angol 12 1/3 Dr. 

Almerné 

Benedek 

Judit

Unit 8. Travel and tourism

- Szavak: 76-77.o (szószedet 183.o)

- Reading: Cycling challanges and triumphs 78-79.o

- Listening 80.o

- Nyelvtan: feltélteles mód; either-neither; 

every/each/both; another/other + feladatok: 146-147.o 

- Listening: 82.o 

- Writing a blog post 83.o, 171.o

- Review: 85.o

Unit 9. Culture and freetime

- Szavak: 86-87.o (szószedet: 184.o)

- Reading: Cookery competitions offer feel-good 

moments 98-99.o

- Listening 90.o

- Nyelvtan: módbeli segédigék; függő kérdés. + 

feladatok: 147-149.o

- Listening 92.o

- Writing: Replying to an advertisement 93.o + 170.o

- Review: 95.o

Unit 10. Sport

- Szavak: 96-97.o (szószedet: 186-188.)

- Reading: Should I watch more sport on TV? 98-99.o

- Listening 100.o

- Nyelvtan: mellélnevek közép- és felsőfoka 150-151.o

- Listening: 102.o 

- Writing a forum post: Suggesting solutions to a problem

- Review: 105.o 

https://drive.google.com/open?id=1eeR5WPUnDzqjebsyv9ofDAolLzKffVjB
https://drive.google.com/open?id=1eeR5WPUnDzqjebsyv9ofDAolLzKffVjB
https://drive.google.com/open?id=1eeR5WPUnDzqjebsyv9ofDAolLzKffVjB
https://drive.google.com/open?id=1eeR5WPUnDzqjebsyv9ofDAolLzKffVjB


Angol 12 2/2 Dr. 

Almerné 

Benedek 

Judit

AZ ÉRETTSÉGIZŐKNEK

Unit 8. Travel and tourism

- Szavak: 76-77.o 

- Reading: Cycling challanges and triumphs 78-79.o

- Listening 80.o

- Nyelvtan: feltételes mód; either-neither; 

every/each/both; another/other (144-145.o)

- Listening: 82.o

- Writing: Blog post (discuss a problem) 83.o + 171.o

- Review 85.o

Unit 9. Culture and free time

- szavak: 86-87.o

- Reading: Cookery competitions offer feel good 

moments 88-89.o

- Listening 90.o

- Nyelvtan: módbeli segédigék; függő kérdés 147-149.o

- Listening 92.o

- Writing: Formal letter: Replying to an advertisement 

93.o + 170.o

- Review: 95.o

Unit 10. Sport

- szavak: 96-97.o

- Reading: Should I watch more sport on TV? 98-99.o

- Listening: 100.o

- Nyelvtan: melléknév fokozás 150-151.o

- Listening 102.o



Angol 12 E/1 Dr. 

Almerné 

Benedek 

Judit

Unit 9. 

- Use of English A, B (124.o)

- Reading: Reading for the Beach (126-127.o)

- Vocabulary booster: A2 (127.o)

- Reading: Visual Misconceptoins (128-129.o)

- Vocabulary booster: B2 (129.o)

- Writing: Forum post (130-131.o)

Unit 10. Sport

- Szavak: 133-136.o (feladatok is!)

- Use of English: A, B (137.o)

- Reading + vocabular booster A2: 139.o (Dare to jump?)

- Reading + vocabulary booster B2: 140-141.o (Behind 

the red cape)

- Writing: Forum post (142-143.o)

Unit 11. Health

- Szavak + feladatok: 145-149.o

- Use of English A, B: 149-150.o

- Reading + vocab. booster A2: 152-153.o (Achooo!!!)

- Reading + vocab. booster B2: 154-155.o (Get up! Stand 

up! It's good for you!)

- Writing: Letter to the editor 156-157.o

Unit 12. Science and technology

- szavak 160-164.o (feladatok is!

- use of English A, B (165.o)

- Reading + vocab. booster A2: 167-168.o (Are 

skateboards history?)Angol 12 11-12 A-B-

C angol 

nyelvi 

előkészítő

Roszman 

Gergő 

Ferenc

A „Mi Atyánk” és „Üdvözlégy Mária” imádságok angolul; 

rövidebb léleképítő szövegek elolvasása / meghallgatása 

angolul; Színes kérdések és válaszok angol nyelvből: 

Unit 12, Unit 16, Unit 20 leckék kérdéseinek és 

válaszainak elolvasása és vagy meghallgatása és az 

ezekhez a leckékhez tartozó egy-egy olvasott és halott 

szövegértési feladatok elkészítése + gyakorlásként lehet 

az Érettségi mintafeladatsorok angol nyelvből c. könyvből 

tetszés szerűen bármilyen eddig nem megoldott feladatot 

elkészíteni; Facebook-on fogok tudni segítséget nyújtani

angol nyelv 12 12/2. nyelv Katona 

Gabriella

Book:Matura Leader Units: Work Writing practice, (p.56), 

Shopping Reading, Use of English (pp.90-91, 92, 93), 

Travelling and Tourism (pp.97-109), Sport (pp.123-135), 

kapcsolódó nyelvtani ismétlés (kérdezés, függő beszéd, 

segédigék)

munkatankönyv feladatai, érettségi feladatok 

gyakorlása (online)

levélírás, szókincs (?)



angol nyelv 12 12.A/12.B  

(angol 1/2; 

angol 2/3) - 

ez két 

csoport!

Hartmann 

Erika

Oxford Exam Trainer B1 86-105. oldal (Unit 9-10) Tankönyv 147-151 oldal; szószedet 184-188. 

oldal; heti 1 érettségi feladatsor megoldása

online órán való részvétel, online dolgozat, 

a feladatsorok megoldása, fogalmazások 

leadása határidőre (minden csütörtök)

angol nyelv 12 12 Papp 

Mónika

Korábbi érettségi feladatok (emelt szint); Felsőfokú C1 

nyelvvizsga feladatok- gyakorlása

Korábbi érettségi feladatok (emelt szint); 

Felsőfokú C1 nyelvvizsga feladatok- gyakorlása

Egyéni konzultáció

biológia 12 B osztály Nagyné 

Kristó 

Erzsébet

A tankönyvből a 12. lecke befejezése (nagyagy),  A szem 

(8.), A hallás és az egyensúly- érzékelés (9.), A bőr és a 

belső szervek receptorai (10.),  Az idegrendszer érző 

működése (13.)

Vázlat készítése a füzetbe a megadott leckék 

alapján.

biológia 12 emelt 

szintű 

csoport

Nagyné 

Kristó 

Erzsébet

Kiválasztás, szaporodás szervrendszere A tanultak átismétlése és az emelt szintű 

követelményrendszer szerinti kiegészítése.

A 2016. májusi emelt szintű írásbeli érettségi 

feladatsor megoldása.

gyakorló feladatlap kitöltése, szóbeli 

beszámoló

biológia 12 A osztály Nagyné 

Kristó 

Erzsébet

A tankönyvből "Az ember szabályozó működése " című 

fejezetből a  7., 11. ,12. leckék feldolgozása. A 

hormonális szabályozás (1.,3., 4., 5. leckék) és az ember 

szaporodása (36-39. )leckék átismétlése, mert ebből a 

témakörből maradt el március 17-én a dolgozat.

Vázlat készítése a füzetbe az új tananyagból. 

Dráma és 

tánc

12 12.b Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Shakespeare: Romeo és Júlia Zefirelli: Romeo és Júlia című filmének 

megtekintése - 

https://videa.hu/videok/film-animacio/romeo-es-

julia-1968-franco-zeffirelli-QTsb2724R8SMvdoF

Életvitel és 

gyakorlat

12 12. AB 

alap 

csoport

Vihartné 

Balogh 

Éva

Önképzés, álláskeresés, munkaviszony 25. óra: Önképzés, távoktatás, felsőoktatási 

szervezési formák jellemzői

26. óra:  Álláskeresés, munkavállalás, 

munkaviszony, munkanélküliség

27. óra: Munkaviszony keletkezése, megszűnése, 

munkavégzés

A témák egyikéhez keressen az Interneten 

tájékoztató anyagot, és ennek 

elérhetőségét küldje el a címemre.

Ének-zene 12 12.a Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Ballagási dalok A tanult ballagási dalok ismétlése

Ének-zene 12 12.b Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Ballagási dalok A tanult ballagási dalok ismétlése

fizika 12 Emelt 

fizika (fakt)

Illés Dániel Érettségi írásbeli feladatsorok kidolgozása, ellenőrzése a 

választott érettségi szint szerint, Forrás: Oktatási Hivatal 

honlapja. Szóbeli tételvázlatok kidolgozása a választott 

szint szerint Forrás: tételsor, tankönyv

Írásbeli feladatsorok: 2011.; 2012.; 2013., Szóbeli 

tételvázlatok: 1-6.

A kidolgozott, ellenőrzött, piros színnel 

kijavított érettségi dolgozatokról és a 

kidolgozott tételvázlatokról szkennelt v. 

fényképezett fájl elküldése a címemre. 

Egyéb formáról később.



Francia 12 12 . A,B Temesi 

Tímea

Révision général 221-226

Informatika 12 emelt Koros 

Gábor

Programozás emelt sz. érettségi feldatok + komplett 

érettségi feladatok 2019 okt-től visszafele. Forrás: 

oktatas.hu

Minden héten 1-2 korábbi ér. Feladatsor Beadandó ér. Feladatsorok

Irodalom 12 emelt Zahoránné 

Pavelka 

Ildikó

Radnóti Miklós hitvesi költészete Tétova óda, Levél a 

hitveshez (185-186.o.), Az utolsó stáció (Á la recherche, 

Erőltetett menet, Razglednicák, 190-192.o.),

 Pilinszky János költészete Harbach 1944, Ravensbrücki 

passió, Harmadnapon, Apokrif, Négysorosok(247- 

257.o.) 

Nemes Nagy Ágnes költészete (258-260.o.)

 Weöres Sándor költészete (236-242.o.)

Összehasonlító elemzés írása, egy mű 

értelmezése

Fogalmazás ( műelemzés, összehasonlító 

elemzés), tesztfeladatok

Katolikus 

hittan

12 12. A Havassy 

Bálint 

László

Hetente egy szabadon választott bibliai könyv 

elolvasása.

Április 7-re egy legalább egyoldalas beszámoló 

készítése a következő címmel: "Életem a járvány 

árnyékában"

Katolikus 

hittan

12 12. B Havassy 

Bálint 

László

Hetente egy szabadon választott bibliai könyv 

elolvasása.

Április 7-re egy legalább egyoldalas beszámoló 

készítése a következő címmel: "Életem a járvány 

árnyékában"

kémia 12 

fakt

12 12 a, b Kovács 

Ildikó

1.Termokémia (reakcióhő, képződéshők), online 

megadott feladatok megoldása, megbeszélése

2. Elektrokémia (elektromotoros erő, Faraday-törvények, 

redoxifolyamatok irányának becslése, elektródfolyamatok 

felírása)

3. Szerves vegyületek- feladatok

A feladatokat folyamatosan oldják meg, napi 

szinten megbeszéljük, készülünk az érettségire

Magyar 

irodalom

12 12.b - 

alapórás 

csoport

Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Nagy Zoltán Mihály: A sátán fattya Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya című művének 

megismerése az interneten megtekinthető 

monodrámán keresztül - 

https://www.youtube.com/watch?v=zxpzvSVjEK0 - 

3 óra

A mű elemzése az általam megadott szempontok 

szerint.- 3 óra

A kortárs mű elemzésének esszében való 

megfogalmazása a határon túli magyar 

irodalomról tanultak ismeretében. - 3 óra

Magyar 

nyelv

12 12. b 

alapórás 

csoport

Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Ismétlés: Érvelés és gyakorlati szövegalkotás Két fogalmazás elkészítése: a 2017. május 08-ai 

érettségi feladatok megoldása (egy érvelés és 

egy gyakorlati írásbeliség)

  

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladato

k_2017tavasz_kozep/k_magyir_17maj_fl.pdf



matematik

a

12 12/A,B 

alapcsopor

t

Németh 

Krisztina 

Júlia

Rendszerező összefoglalás folytatása:

1. Hatvány, gyök, logaritmus - fogalmak, azonosságok, 

alkalmazások

2. Egyenletek - elsőfokú, abszolútértékes, másodfokú, 

másodfokúra visszavezethető magasabbfokú, 

négyzetgyökös, exponenciális, logaritmikus egyenletek.

3. Egyenlőtlenségek

4. Egyenletrendszerek

Maxim tankönyv 12. : 88.o - 99.o; 119.o - 134.o; 139.o - 

148.o

studiumgenerale megfelelő fejezetei

Mozaikos feladatgyűjtemény ide vonatkozó feladatai

Zoom csoportban közösen dolgozunk, ide töltök fel 

elméleti összefoglalókat, feladatsorokat és beszéljük 

meg videóhívás keretében a felmerülő problémákat.

matematik

a

12 12. emelt 

2. csoport

Illés 

Marianna

érettségi feladatsorok megoldása az oh honlapjáról, 

illetve egyéb kiadványokból

a diákoknak adom meg ?

Matematik

a

12 A, B Zemplényi 

Kornél

RENDSZEREZŐ ÖSSZEFOGLALÁS

Logaritmus       Példatár: 11. oszt: 3195 - 3241. feladat

Trigonometria                                   3242 - 3459. feladat

Koordináta-geometria                      3555 - 3776. feladat

Számsorozatok                                 4068 - 4165. feladat

Térgeometria                                     4166 - 4511. feladat

Logaritmus       Példatár: 11. oszt: 3195 - 3241. 

feladat

Trigonometria                                   3242 - 3459. 

feladat

Koordináta-geometria                      3555 - 3776. 

feladat

Számsorozatok                                 4068 - 4165. 

feladat

Térgeometria                                     4166 - 4511. 

feladat

Érettségi feladatsorok

Matematik

a

12 12. AB 

alap 

csoport

Vihartné 

Balogh 

Éva

Egyenletek és egyenletrendszerek Matematika 

Feladatgyűjtemény 12 (Mozaik) 5208-5272. feladatok

Érettségi gyakorló feladatsorok (középszint) 

Feladatgyűjtemény végén lévő feladatsorokból az 1. ; 2. ; 

valamint a 9.; 10.

Hetenként elküldöm az arra a hétre javasolt 

feladatszámokat. (Valószínűleg e-mail címetekre) 

Önállóan kell dolgozni, de ha konkrét kérdés van arra, 

hogy hol akadtál el, akkor lehet kérdezni. Az addig 

megoldott részt fényképezd le, és küld el csatolt fájl-ként 

címemre.

Az első heti:

95. óra : Fgy.:5592.e , f ,g , h ; és 5601.

96. óra : Gyökös egyenlet  Fgy.: 5245. g , i , j , l , 

m , n

97. óra : Exponenciális egyenlet Fgy.: 5214. f , g , 

j , l , m

98. óra : Exponenciális egyenlet Fgy.: 5246. f , g , 

i , j , l , m , n , o

Március 30. napjára, (hétfőre) meg kell 

oldani 5 db egyéb feladatot. Ezt a 

feladatsort márc. 23-án, hétfőn 

küldöm.Csak saját-kezűleg írt és 

lefényképezett megoldást fogadok el, amit 

csatolt fájl formájában kell nekem 

visszaküldeni.



Német 12 12 1/2 Tóth-

Horváth 

Beáta

Technik im Alltag -Tk.: 202-212--Umwelt Tk.: 212-222. Tk.:197/3- kérdések-204/1.2.-207/3.--214/1,2 -

217/3-- Érettégi mintafeladatsorok német nyelvből 

- Leseverstehen 1.2.feladatsor

+HASZNOS! INTERNET --Learn Deutsch-

érettségi témakörökhöz videok , Deutsch mit 

Maria... 

Tk,: 203/ECL/1--213/ECL/1 A válaszokat 

kérem az e-mail címemre elküldeni márc. 

31-ig

Az "Olvasott szöveg értése" feladatok 

százalékos eredményeit ill. a hibaszámot 

kérem legkésőbb ápr.7-ig elküldeni.

Német 12 12- 2/2 Tóth-

Horvath 

Beáta

Technik und Umwelt-Tk.: 102 - 117. Tk..103/4,104/7.8.,105/9. 11. 13 

a,106/1.2.,107/3.,110/1.2.3.

A 105/9,106/1,107/3 feladatok megoldásait 

kérem az e-mail címemre elküldeni 

márc.31-ig!

Német 12 12 e/2 Tóth-

Horváth 

Beáta 

Medien (tk.:211-223) , Umwelt (tk.:223-235) Tk: 217/4,  218/5,  219/6,  220/7 A,B,C --Tk.: 

226/1 - Diskussion, 227/2,  228/3,  229/4,  230/5,  

231/6,  232/7 A+ HASZNOS Internet: Learn 

Deutsch videok!

Tk: 226/Abitur B1/2, 202/Museumbesuch-

Dialog schreiben+ Érettségi 

mintafeladatsorok német nyelvből 21/D2,  

31/D1 -a megoldásokat kérem az e - Mail 

címemre elküldeni márc.27-ig!

Nemet 

emelt

12 12/e Liebe 

Gabriella

Internetes feladatok az érettségire ill. nyelvvizsgara való 

felkészülés keretében, ki- ki a maga céljának és 

szintjének megfelelően.

Mivel a célok különbözőek, a haladás úgy mint 

eddig egyéni egyeztetés alapján történik 

Önértékelés, eredménykozles, hibák 

megbeszélése

Német 

nyelv

12 2/3 Essősyné 

Vizkeleti 

Gyöngyi

Lektion 5 - Tankönyv 65-73.old és munkafüzet 70-78.old.

Német 

nyelv

12 1/1 Essősyné 

Vizkeleti 

Gyöngyi

Készülés az érettségire: korábbi évek érettségi 

feladatsorai, beadandó levelek, szóbeli témák 

megbeszélése

Német 

nyelv

12 2/1 Geiszelhar

dt Zsófia

Lektion 4 (Tk. 48-57.), Rück-Takt (Tk. 58-63., Mf. 62-69.)

nyelvtan 12 emelt Zahoránné 

Pavelka 

Ildikó

 Érettségi témakörök ismétlése: kommunikáció, 

reklámok, internetes felületek, jelek, jelrenszerek, a jelek 

fajtái, hangalak és jelentés kapcsolata, a szövegfonetikai 

eszközök és az írásjelek szövegértelmező szerepe, 

alakzatok és költői képek, a hivatalos és a tudományos 

stílus

A témakörökhöz kapcsolódó vázlatok elkészítése Tesztfeladatok, szóbeli felelet (Zoom)

Reformátu

s hittan

12 12. A, B Szabó 

Elődné

Újszövetségi történetek: 1. A bűnös szolga, 2. A 

szőlőmunkások, 3. A bethesdai beteg (Forrás: Biblia), 

Húsvéti ünnep tartalmának felelevenítése

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat

12 12.A/B 

alapcsopor

t

Németh 

Krisztina 

Júlia

Év elején megbeszélt tematikából egy téma kiválasztása, 

és abból házi dolgozat készítése április 8-ig.



Testnevelé

s

12 A Gál Zoltán 1.	Sportági ismeretek:

a.	Atlétika története

b.	Atlétika futószámok

c.	Atlétika ugró-és dobószámok

d.	Röplabdázás

e.	Nyári Olimpiai játékok-tradíciók

2.	Kondícionális-és koordinációs képességek és azok 

fejlesztése

a.	Erő, gyorsaság, állóképesség fogalma és fejlesztésük 

módjai

b.	Koordinációs képességek fajtái

3.	Otthoni edzésterv készítése

Önálló tananyag feldolgozás Tesztírás

Beadandó: otthon végezhető edzés leírása 

és bemutatása videón

Történelem 12 Emelt szint 

- faktos 

csoport

Szakál 

Ferenc 

Csaba

V. fejezet A globalizáció kiteljesedése. Európa és 

Magyarország a 20. század végén és a 21. század 

elején

34. A magyar demokrácia 1990 és 2004 között 180

35. Gazdasági és társadalmi változások az 1990-es 

években és a 2000-es évek első felében 185

36.A határon túli magyarság helyzete 189

Esszéírás technikái

30. Az új világrend kihívásai 160

31. Globális problémák, a fenntarthatóság dilemmái 164

32. A globális világgazdaság 170

33. Az Európai Unió kialakulása és működése (ismétlés)

folyamatban van, fokozatosan kijelölve fokozatosan kigondolva, később, kevésbé 

élvez preferenciát, a cél az érettségi 

sikeressége

Történelem 12 B Nagy 

Dániel

Ismétlő feladatok az 1956-os forradalomhoz és 

szabadságharchoz (Tk. 73-90. o.)

Számonkérés

A kádári konszolidáció (Tk. 130. o.)

A kádári konszolidáció (Tk. 131-132. o.)

Kulturális élet és állambiztonság (Tk. 133. o.)

A gazdaság helyzete és az "új gazdasági mechanizmus" 

(Tk. 133-134. o.)

Kádár János (Tk. 136. o.)

A "gulyáskommunizmus" évtizedei (Tk. 137. o.)

Az életmód átalakulása az 1960-70-es években ( Tk. 138-

141. o.)

vázlat, gondolattérkép, beadandó, prezentáció 

készítése

teszt, prezentáció, beadandó

Történelem 12 A osztály, 

alapórás 

csoport

Farkas 

Diána

https://drive.google.com/open?id=1nn4FP63JQ7nlDkuSh

uyA4NvPaGyL36Lc

https://drive.google.com/open?id=1nn4FP63JQ7nlDkuShuyA4NvPaGyL36Lc
https://drive.google.com/open?id=1nn4FP63JQ7nlDkuShuyA4NvPaGyL36Lc


Történelem 12 E (F18) Márkus 

Gábor

1. hét: 03.16 - 03.20. 1956. forradalom. Tkv. 15-16. 

fejezet, 78-90. o. Kádár rendszer berendezkedése.  Tkv. 

24. fejezet, 126-129. o. Ismétlés: 5. témakör. 

2. hét: 03.23 - 03.27. Kádár-korszak. Tkv. 25-28. fejezet, 

130-151. oldal. Ismétlés: 5. témakör.

03.30 - 04.03. A rendszer bomlása. Tkv. 29. fejezet, 152-

157. o. Rendszerváltás. Tkv. 34. fejezet. Ismétlés: 5. 

témakör.

04.06 - 04.08. Magyarország népességtörténete a XX. 

században. Határon túli magyarok. Tkv. 35-36. fejezet, 

185-192. o. Társadalmi ismeretek: Tkv. VI/1. fejezet. 

Tkv. 194-199. o.  Érettségi ismétlés 1-5. témakör

A diákok a feladatlapokat heti ütemezésben 

kapják meg az ismert módokon.

1. hét: Rákosi-rendszer, összehasonlító elemzés. 

1956-os forradalom célkitűzései. Kronológiai 

tesztek.  

2. hét: 1956. teszt. A Kádár-korszak érettségi 

feladatokban.

3. hét: Népességtörténeti feladat. Határon túli 

magyarok portréja.

4. hét: A magyar társadalom rétegződése - 

projekt elkészítése. Élethelyzetek bemutatása. 

Az online tesztek kitöltése, javítási 

lehetőségek az optimális megoldásig. 

Szóbeli felelet. Komplex esszék megírása. 


