
Évolyam
Osztály / 

Csoport

Tantárgy 

neve

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)

7 1. csoport Matematik

a

Koros 

Gábor

Függvények (folytatás),  8. TK 248-270 A TK leckék végén a nem csillagos feladatok Online teszt, beadandó HF, online 

felelések

7 7 A angol 2 Angol Roszman 

Gergő 

Ferenc

Tankönyv és munkafüzet: Module 6 Revision + practice; 

test

7 7. A Történele

m

Nagy 

Dániel

Az ókori Róma a királyság és a köztársaság korában (tk. 

175-180), Itália meghódítása (tk. 190-195), A pun 

háborúk... (tk. 190-195)
7 7.a Ének-zene Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A Májusi muzsika című koncert meghallgatása - 

http://www.tata-

refi.hu/Zs/TRG_koncert_2020.05.25_elozetes.pdf

Mindenkitől kérek egy rövid levelet az 

orsi131@gmail.com címre. A levél témája: melyik 

karantén alatt adott kisfilm, zenehallgatási anyag 

tetszett a legjobban, és miért. A levelekre adott 

válaszokra jegyet adok.

7 7.a Egyházi 

ének

Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Az év során tanult egyházi énekek ismétlése

7 7.A Biológia-

egészségt

an

Hüvös-

Récsi 

Annamária

Folytatjuk a rendszerezést az állatok országán belül: A 

szivacsok és a csalánozók leckétől, az ízeltábúakig (Tk.: 

172-182. old.)

A tankönyvben lévő tananyag feldolgozásával 

párhuzamosan, a munkafüzet kijelölt feladatainak 

kitöltése, prezentáció készítése, a csatolt 

segédanyagok megtekintése.

Beadandó dolgozat, prezentáció, 

projektmunka segítségével, online 

feladatlap kitöltésével.

7 7.A fizika Kovács 

Ildikó

Hőtan Órán kapják meg

7 7.A Kémia Kovács 

Ildikó

Kémiai kötések órán kapják meg

7 7.A német 

nyelv

Fohner 

Éva

Wir 4 tankönyv 106-127. oldal online órákon kiadott feladatok online órákon való részvétel, online felelés



7 7.A osztály Biológia-

egészségt

an

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.

7 A Magyar 

nyelv

Pirik 

Martina

A jelzős szószerkezet (Tk. 76-82) MF 109-120. oldaláról az általam megadott 

feladatok megoldása

Házi feladatok beadása

7 A Testnevelé

s

Gál Zoltán 64 ütemű gimnasztika gyakorlat Bemutatás

7 a - 

református

ai

Reformátu

s hittan

Farkas 

Balázs

Pünkösd 

Lezárás/ javítás

Gyakorló feladatok

Javítási lehetőséggel élni

Beadandó

7 Katolikus 

hittan

Katolikus 

hittan

Havassy 

Bálint 

László

A következő fejezetek elolvasása a tankönyvből: május 

25-29.: Egy-ház? Egyház! (125-128. old.) június 2-5.: Az 

Egyház tulajdonságai (129-132. old.) Az utolsó héten: 

141. oldal

A lapok szélén lévő feladatok megoldása. Aki már elküldte a kért fogalmazást, annak 

nincs több feladata. A többiektől még 

várom a beszámolót.



7 Minden 

csoport!

testnevelé

s

Szurcsik 

Gyöngyvér

-Heti 4 alkalommal aerob mozgás a szabadban:

4X 40 perc kocogás vagy 60 perc gyors 

gyaloglás/görkorcsolyázás vagy 90-120 perc 

kerékpározás

-megfelelő bemelegítést követően kocogás, gyors 

gyaloglás, kerékpározás, 

görkorcsolyázás...(pulzusszám 120-140). A 

mozgás függvényében az időtartam 40 perc- 120 

perc.

-A többi napon erősítő, nyújtó 

program(segédanyagok a mozanaplóban 

elküldve)heti 2x 40 perc erősítő/nyújtó hatású 

gimnasztikai gyakorlatok

Példák:

A 30-Minute Tabata Session to Burn Some 

Serious Calories

20-Minute Tabata Workout

45-Minute Tabata Workout to Torch Calories | 

Class FitSugar

beszámolók küldése

8 8 A angol 2 Angol Roszman 

Gergő 

Ferenc

Tankönyv és munkafüzet: Module 6 Revision + practice; 

test

8 8.a Refomrátu

s hittan

Szabó 

Elődné

Pünkösd ünnepének tartalma, év végi összefoglalás, 

zárás

8 8.A angol nyelv Hartmann 

Erika

a tananyag és a szóbeli témakörök ismétlése ismétlés szóbeli felelet

8 8.a Ének-zene Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A Májusi muzsika című koncert meghallgatása -  

http://www.tata-

refi.hu/Zs/TRG_koncert_2020.05.25_elozetes.pdf
8 8.A Magyar 

nyelv

Geiszelhar

dt Zsófia

Ismertetés írása (Tk. 100-101.o.)

8 8.A Irodalom Geiszelhar

dt Zsófia

Összefoglalás

A tanév értékelése (fogalmazásírás)

8 8.A Fizika Kovács 

Ildikó

Ismétlés. elektromosság Órán kapják meg

8 8.A Informatika Kovács 

Ildikó

Excel feladatok, függvények Órán kapják meg

8 8.A német 

nyelv

Fohner 

Éva

Wir 5 tankönyv

Modul 19 Lektion 3: Bist du ein Medienfreak?

Modul 20  Lektion 1-3: Wir feiern

Wir 5 munkafüzet 68-71. oldal

online órákon kiadott feladatok online órákon való részvétel, beadandó 

fogalmazások, online felelés

8 8.A/1-es 

csoport

Matematik

a

Németh 

Krisztina 

Júlia

Térgeometria folytatása:

1. Gúla származtatása

2. Gúla felszíne és térfogata

3. Kúp származtatása

4. Kúp felszíne és térfogata

5. Gömb felszíne és térfogata

Zoom felületen közös csoportot hoztam létre. Ide töltök 

fel elméleti összefoglalókat, feladatok, majd videóhívás 

keretében megbeszéljük a problémákat.

Teszt - Qizizz



8 a Kémia Pozsgayné 

Tóth Ildikó

1.	Május 27.	Rendszerezés, gyakorlás

2.	június 2.	Témazáró teszt 

3.	június 3.	Háztartási kémia1 – Mosás, tisztítás

4.	június 9.	Háztartási kémia2 – Kerti kémia

5.	június 10.	Háztartási kémia3 - Csomagoló anyagok-

zárás

A diákok projektjeinek a tk azonos című anyagainak és a 

diákok előzőleg készített projektjeinek felhasználásával. 

A teszt megírása. A tananyagok vázlatainak, a 

mf. megjelölt feladatainak elkészítése, beküldése. 

A teszt értékelése. A beküldött anyagok 

mennyiségének és minőségének 

értékelése

8 A biológia Nagyné 

Kristó 

Erzsébet

Olvasmányok önálló feldolgozása: Elsősegélynyújtási 

alapok (Tankönyv 174-176. oldal), Felelősségünk a 

Földért ( Tankönyv 177-178. oldal)

A munkafüzet 101-102. és 103-104. oldalon lévő 

feladatok kitöltése és beküldése

8 A Testnevelé

s

Gál Zoltán 64 ütemű gimnasztika gyakorlat Bemutatás

8 csak A 

osztályunk 

van

földrajz Szakál 

Ferenc

Magyarország gazdasága

Mezőgazdaság, bányászat, ipar, infrastruktúra

már folyamatban ahogy eddig

8 ennél a 

tantárgynál 

is csak A 

osztályunk 

van az 

évfolyamo

n

történelem Szakál 

Ferenc

Az érett és késő középkor

A Trónok harca, a Szent Johanna gimi, a 

Kereszteslovagok, a Rettegett Ivánés a Szulejmán 

történelmi előzményei

szinte már csak tanulói rövid referátumok már kialakult

8 Katolikus 

hittan

Katolikus 

hittan

Havassy 

Bálint 

László

A tankönyvből elolvasni a következő leckéket: május 25-

29.: Csak lelkesen! (128-131. old.) június 2-5.: 

örömünnep (152-156. old.) Az utolsó héten: Egyszer 

élsz, de örökké! (137-140. old.)

A lapok szélén található feladatok megoldása. Akik már elküldték a fogalmazást, azoknak 

nincs több feladatuk. A többiektől még 

várom a beszámolót.

9 9 1/1 Német 

nyelv

Essősyné 

Vizkeleti 

Gyöngyi

Kontakt 2 - Lektion 7, Takt A,B: Tk. 84-91.old. és Mf. 108-

116.old.

9 9 2/3 Német 

nyelv

Essősyné 

Vizkeleti 

Gyöngyi

Kontakt 1 - Lektion 6, Takt B,C - Tk. 78-85.old. és Mf. 84-

93.old.

9 9 A-B-C 

angol 1-4

Angol Roszman 

Gergő 

Ferenc

Tankönyv és munkafüzet: File 8A + revision and practice; 

test

9 9 A-B-C 

angol 2-2

Angol Roszman 

Gergő 

Ferenc

Tankönyv és munkafüzet: File 9A + revision and practice; 

test

9 9. b és 9.c Reformátu

s hittan

Szabó 

Elődné

Jézus mennybemenetele és pünkösd, újszövetségi 

történetek összefoglalása, év végi zárás



9 9.a Ének-zene Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A Májusi muzsika című koncert meghallgatása - 

http://www.tata-

refi.hu/Zs/TRG_koncert_2020.05.25_elozetes.pdf

Mindenkitől kérek egy rövid levelet az 

orsi131@gmail.com címre. A levél témája: melyik 

karantén alatt adott kisfilm, zenehallgatási anyag 

tetszett a legjobban, és miért. A levelekre adott 

válaszokra jegyet adok.

9 9.a Egyházi 

ének

Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Ismétlés A tanult egyházi énekek ismétlése - Aki nem 

küldte el a korábban kért házi feladatot, kérem, 

tegye meg, mert jegyet adok rá!
9 9.A informatika Kovács 

Ildikó

Adatbázis feladatok Órán kapják meg

9 9.A,B,C  

Német 1/1 

(haladó)

német 

nyelv

Fohner 

Éva

KON-TAKT 2 tankönyv

Lektion 7: Gesundheit

84-95. oldal

KON-TAKT 2 munkafüzet

108-1167. oldal

online órákon kiadott feladatok online órákon való részvétel, beadandó 

fogalmazások, online felelés

9 9.A,B,C  

Német 2/1 

(kezdő)

német 

nyelv

Fohner 

Éva

KON-TAKT 1 tankönyv

Lektion 7: Fit für Freizeit 86-93. oldal

KON-TAKT 1 munkafüzet

94-101. oldal

online órákon kiadott feladatok online órákon való részvétel, online felelés

9 9.A.-

hatosztályo

s képzés

Magyar 

nyelv

Farkas 

Diána

Többszörösen összetett mondatok gyakorlása, 

számonkérése, esszéírás gyakorlása, feleletek 

felépítésének gyakorlása
9 9.A.-

hatosztályo

s képzés

Irodalom Farkas 

Diána

Rómeó és Júlia elemzésének befejezése, összefoglalása 

és számonkérése

9 9.B MATEMAT

IKA

DR. 

ZEMPLÉN

YI 

KORNÉL

VEKTOROK, EGYBEVÁGÓSÁG, ISMÉTLÉS

9 9.B FIZIKA DR. 

ZEMPLÉN

YI 

KORNÉL

GÁZOK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÁSA

ÖSSZEFOGLALÁS

ISMÉTLÉS

9 9.b Ének-zene Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A Májusi muzsika című koncert meghallgatása - 

http://www.tata-

refi.hu/Zs/TRG_koncert_2020.05.25_elozetes.pdf
9 9.b Egyházi 

ének

Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

Összegzés - Az év során tanult egyházi énekek 

ismétlése

9 9.c Ének-zene Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A Májusi muzsika című koncert meghallgatása - 

http://www.tata-

refi.hu/Zs/TRG_koncert_2020.05.25_elozetes.pdf
9 9.c Egyházi 

ének

Györkéné 

Gulyás 

Orsoyla

Ismétlés - A tanév során tanult énekek ismétlése 



9 9.C Fizika Vihartné 

Balogh 

Éva

Év végi ismétlés. Kinematika (tk.:79-82.o.); Dinamika 

(tk.:136-138.o.); Munka , energia (156.o. és 191-192.o.) 

A részleteket hetekre és órákra lebontva továbbra is 

hétfőnként küldöm. (Facebook-on, illetve a mozaNapló-

ban. A freemail helyett lesz most a mozaNapló, de ott 

ugyanazt írom, mint a Facebook-on. Elég az egyik helyen 

megnézni.) A könyvben lévő maradék fejezetek a jövő 

évi tananyagot képezik. (Nem a digitális oktatás miatt 

csúszik jövőre. Azok amúgy is jövőre tervezett részek.) 

Jövőre lesz az "Égi és földi mechanika" illetve a 

"Halmazállapotok mechanikai vizsgálata".

Mindenkire érvényes, kötelező írásbeli feladat 

nincs. Feladata csak azoknak van, akik javítani 

szeretnének. (A megoldást inkább Facebook-on 

küldjétek, mert van amikor a freemail nem 

működik.)

Számonkérés csak a javítani akarókra 

vonatkozik. A számolásos feladatok 

megoldását kell elküldeniük.

9 9.C.-reál 

tagozat

Történele

m

Farkas 

Diána

A rendiség alakulása, változások Nyugat-Európában, 

Közép-Európa a középkorban

TK.: 139-149.oldal

Június 4.-utolsó számonkérés

9 9/1 angol nyelv Hartmann 

Erika

Unit 9 befejezése (Student's Book 75. oldalig), ismétlés A tankönyv és a munkafüzet vonatkozó feladatai online órákon való részvétel, Redmenta 

dolgozat

9 9/1/2 angol nyelv Katona 

Gabriella

6d, Top skills, Culture page (pp.78-83), revision of 

module 6, end-of-term revision

Book and workbook exercises, ELTskills 3-9

9 9/2/1 angol nyelv Katona 

Gabriella

7C, Practical English,revision of Units 1-7 Book and workbook tasks vocabulary check, grammar test

9 9A angol Kerényi 

Gabriella

unit 6 végig és munkafüzet elmaradt fel.

9 9ABC orosz Kerényi 

Gabriella

ismétlés

9 Á csoport Informatika Koros 

Gábor

weblap készítés online kiadott gyakorló feladatok Online teszt, beadandó HF

9 A osztály Reformátu

s Hittan

Farkas 

Balázs

Pünkösd

Javítás/lezárás

Gyakorló feladatok

Javítási lehetőséggel élni

Beadandó

9 A, B, C dráma és 

tánc

Hullámné 

Csapó Éva

táncok ismereteinek átismétlése, linkek segítségével linkek megtekintése már nem lesz számonkérés 

9 A/2. Matematik

a

Szabó Edit Eltolás, forgatás, témazáró, évzárás folyamatosan kiosztva Témazáró dolgozat



9 a-b-c Kémia Pozsgayné 

Tóth Ildikó

Témakör: A szervetlen kémia

A kémiai reakciók témazáróval indul két osztálynál (b, c), 

és mindhárom osztálynál a szervetlen kémia témakör: 

Nemfémes elemek és vegyületeik fejezetét dolgozzuk fel

1.	A fémek-nemfémek - nemesgázok

2.	A hidrogén, a víz

3.	A halogének és vegyületeik

4.	Az oxigén és az ózon

5.	Teszt a nemfémes elemek1

6.	A kén és vegyületei - érdekességek

A téma folytatása 10. osztály

A megjelölt anyagok feldolgozása, tk. és mf. 

feladatai, segédanyagokként a tanulók korábbi 

projektjeinek a felhasználásával.

A teszt megírása, a vázlatok, mf. feladatok 

elkészítése és elküldése, ezek 

mennyiségének és minőségének az 

értékelése

9 A-B-C 

katolikus 

hittan

Katolikus 

hittan

Havassy 

Bálint 

László

A tankönyvből elolvasni a következő részeket: május 25-

29.: 10/2. és 10/3. (71-74. oldal) június 2-5.: 10/4. (75-

78.old. teteje) utolsó héten: 10/5. (78-79. oldal)

A tanulás megkönnyítésére, saját célra, jegyzetek 

készítése a füzetbe. Ezt nem kell bemutatni.

Akik már elküldték a kért fogalmazást, nem 

kapnak más feladatot. A többiektől még 

várom a beszámolót.
9 B osztály történelem Nagy 

Dániel

A középkor fejezetből 21., 22., 23.,24. lecke (tk. 114-134. 

o.)

9 B/2. matematik

a

Szabó Edit Eltolás, forgatás, témazáró, évzárás folyamatosan kiosztva Témazáró dolgozat

9 C Magyar 

irodalom

Pirik 

Martina

Balassi Bálint szerelmi, istenes és vitéz versei (Tk. 207-

214.)

Memoriter Vers felmondása videóüzenetben

9 C Magyar 

nyelv

Pirik 

Martina

Az összetett mondatok (TK 79-82) Házi feladatok készítése

9 C Testnevelé

s

Gál Zoltán Házi dolgozat készítése választott témában:

1. Dohányzás, alkoholizmus

2. Magas vérnyomás, obesitas

3. Cukorbetegség

Beadandó

9 R csoport Matematik

a

Koros 

Gábor

 Egybevágósági transzformációk TK216-től A leckék végén lévő feladatok+ FGY megfelelő 

feladatai (nem pirosak)

Online teszt, beadandó HF, online 

felelések

10 10 / 1 Német Tóth-

Horváth 

Beáta

Kon-Takt 3: Ohne Geld geht nichts Takt C + 

Wiederholung (Tk.+Mf.)

Online órákon+ moza naplón keresztül

10 10 2/2 Német 

nyelv

Essősyné 

Vizkeleti 

Gyöngyi

Kontakt 2 - Lektion 3 - Takt B, C: Tk. 38-41.old. és Mf. 39-

44.old.

10 10 A-B-C 

angol 1-4

Angol Roszman 

Gergő 

Ferenc

Tankönyv és munkafüzet: Unit 9E, 9F, 9G + revision and 

practice; test



10 10. A alap 

csoport

Matematik

a

Vihartné 

Balogh 

Éva

Év végi ismétlés folytatása a geometriával. (Tankönyv 

alapján.) A részleteket, és a heti gyakorló feladatokat 

továbbra is hétfőnként küldöm, órák szerinti bontásban. 

(Facebook-on is, de a freemail bizonytalan működése 

miatt lehet, hogy most a freemail helyett a 

mozaNaplóban is.) Hasonlóság (tk.: 117-150.o.); 

Szögfüggvények (tk.:161-202.o.); Kombinatorika és 

valószínűségszámítás (tk.: 29-36.oldal, és tk.: 248-

255.old.)

A megfelelő fejezeteknél elsősorban a kidolgozott 

példákat kell újból átnézni. Most nincs kötelező 

írásbeli feladat, vagy beadandó. 

A számonkérés kizárólag azokat a 

tanulókat érinti, akik javítani akarnak az év 

végi jegyükön. A feladataikat kijelöltem. 

Visszaküldés ezen a héten. (Sajnos az 

eddig használt kommunikációs csatornák 

közül a freemail működése 

megbízhatatlan. Küldjék Facebook-on, 

illetve az érintetteknek megírom a gmail-

címet is.)

10 10. a,b,c Reformátu

s hittan

Szabó 

Elődné

Iszlám vallás kialakulása, teológiája, hétköznapjai

Év végi zárás, összefoglalás

10 10. B Biológia- 

egészségt

an

Hüvös-

Récsi 

Annamária

A tankönyv feldolgozandó leckéi: Az állatok 

anyagszállításától (23. lecke), az állatok szabályozásáig 

(27. lecke). 

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.
10 10. B matematik

a

Vihartné 

Balogh 

Éva

Az ismétlés folytatása geometriával. (Tankönyv alapján.) 

A részleteket továbbra is hetenkénti bontásban, óraszám 

szerint küldöm hétfőnként. (Küldés eddig Facebook-on, 

illetve ugyanaz az információ freemail-en is megjelent. A 

freemail megbízhatatlan működése miatt, lehet, hogy 

freemail helyett a mozaNaplón keresztül. A Facebook 

rendben, az továbbra is működik.) Hasonlóság (tk.: 117-

150.old.); Szögfüggvények (tk.: 161-202.old.); 

Kombinatorika és valószínűségszámítás (tk.: 29-36. 

oldal, és tk.: 248-255.old.)

A megadott oldalszámokon szereplő kidolgozott 

példákat kell átismételni. Most kötelező írásbeli, 

vagy kötelező beadandó feladat nincs. Csak 

azoknak a tanulóknak van beadandó feladata, 

akik javítani akarnak. A feladatokat kiadtam. Az 

érintettek tudnak róla. Sajnos a freemail miatt 

néhány eddig beküldött dolgozatot több napos 

próbálkozás után se tudtam megnyitni. Az érintett 

tanulókat majd értesítem név szerint.

Kizárólag a javítani szándékozó tanulók 

számára van beadandó feladat. (A freemail 

helyett megírom az érintett tanulóknak név 

szerint, hogy hová küldjék. A Facebook jó, 

az továbbra is működik.)

10 10.a Ének-zene Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A Májusi muzsika című koncert meghallgatása - 

http://www.tata-

refi.hu/Zs/TRG_koncert_2020.05.25_elozetes.pdf

Mindenkitől kérek egy rövid levelet az 

orsi131@gmail.com címre. A levél témája: melyik 

karantén alatt adott film, zenehallgatási anyag 

tetszett a legjobban, és miért. A levelekre adott 

válaszokra jegyet adok.
10 10.A Biológia-

egészségt

an

Hüvös-

Récsi 

Annamária

A tankönyv feldolgozandó leckéi: Az állatok 

anyagszállításától (23. lecke), az állatok szabályozásáig 

(27. lecke). 

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.
10 10.a,B,C Testnevelé

s 

Basky 

Péter

Kitartó futás,képesség fejlesztés,házi munka,kerti 

munka,kerékpározás.

Fekvő támasz,hasprés,guggolások Mozanapló,E-Mail.



10 10.A/ 1-es 

csoport

Matematik

a

Németh 

Krisztina 

Júlia

Vektorok:

1.	Vektor fogalma, műveletek vektorokkal (összeadás, 

kivonás, számmal való szorzás). 

2.	Vektorfelbontás tétele.

3.	Feladatok vektorokkal.

4.	Vektorok a koordináta-rendszerben, műveletek 

vektorkoordinátákkal.

Mozaikos tankönyv 10. 176.o. - 194. o.

Mozaikos feladatgyűjtemény ide vonatkozó feladatai.

Zoom csoportot hoztunk létre, ahová elméleti 

összefoglalókat, feladatsorokat töltök fel, és 

videóbeszélgetés keretében konzultálunk a 

problémákról.

Teszt - Qizizz

10 10.b Földrajz Basky 

Péter 

Magyarország Régiói Önálló forrás keresés Házi dolgozat

10 10.b Ének-zene Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A Májusi muzsika című koncert meghallgatása - 

http://www.tata-

refi.hu/Zs/TRG_koncert_2020.05.25_elozetes.pdf

Mindenkitől kérek egy rövid levelet az 

orsi131@gmail.com címre. A levél témája: melyik 

karantén alatt adott film, zenehallgatási anyag 

tetszett a legjobban, és miért. A levelekre adott 

válaszokra jegyet adok.
10 10.B Biológia-

egészségt

an

Hüvös-

Récsi 

Annamária

A tankönyv feldolgozandó leckéi: Az állatok 

anyagszállításától (23. lecke), az állatok szabályozásáig 

(27. lecke). 

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.
10 10.B oszt. Fizika Vihartné 

Balogh 

Éva

Év végi ismétlés. Halmazállapotok hőtana. (tk.165-

166.o.) Belső energia. (tk.228-229.o.) Elektrosztatika. 

(tk.59-60.o.) Egyenáram. (tk.125-126.o.) A részleteket 

hetenkénti bontásban továbbra is hétfőnként küldöm. 

(Facebook-on, illetve ugyanazt az információt 

mozaNaplón keresztül is. Elég az egyik helyen 

megnézni.)

A tananyag kijelölt részét kell átismételni. 

Mindenki számára kötelező írásbeli, vagy 

beküldendő feladat nincs. Írásbeli feladata csak a 

javítani szándékozóknak van. A feladatot 

elküldtem. (Velük a héten név szerint felveszem a 

kapcsolatot.)

A javítani szándékozó tanulók az elküldött 

feladatokat küldjék vissza megoldva. 

(Lehet a Facebook-on, de a freemail 

helyett küldök az érintetteknek név szerint 

egy másik címet is.)

10 10.C MATEMAT

IKA

DR. 

ZEMPLÉN

YI 

KORNÉL

VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS, ISMÉTLÉS

10 10.C FIZIKA DR. 

ZEMPLÉN

YI 

KORNÉL

A TRANSZFORMÁTOR

ELEKTROMOS BALESETVÉDELEM

ÖSSZEFOGLALÁS

ISMÉTLÉS

10 10.c Ének-zene Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A Májusi muzsika című koncert meghallgatása - 

http://www.tata-

refi.hu/Zs/TRG_koncert_2020.05.25_elozetes.pdf

Mindenkitől kérek egy rövid levelet az 

orsi131@gmail.com címre. A levél témája: melyik 

karantén alatt adott film, zenehallgatási anyag 

tetszett a legjobban, és miért. A levelekre adott 

válaszokra jegyet adok.



10 10.C Biológia-

egészségt

an

Hüvös-

Récsi 

Annamária

A tankönyv feldolgozandó leckéi: Az állatok 

anyagszállításától (23. lecke), az állatok szabályozásáig 

(27. lecke). 

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.
10 10/1/1 angol nyelv Katona 

Gabriella

8F (Talking about travel problems, complaining), revision 

of Units 1-8, Skills round-up (p.83)

relevant tasks in the book and workbook Writing a description of a place

10 10/2 angol nyelv Hartmann 

Erika

Student's Book Unit 7 (64-73. oldal) A tankönyv és a munkafüzet vonatkozó feladatai online órákon való részvétel, Redmenta 

dolgozat

10 10/2/3 angol nyelv Katona 

Gabriella

Revision, practice, skills development Workbook exercises Oral presentations, listening 

comprehension

10 10/A, 10/B, 

10/C

Kémia Németh 

Krisztina 

Júlia

Aminok (elnevezés, rendűség, fizikai és kémiai 

tulajdonságok, előfordulás, felhasználás). N-tartalmú 

heterociklusos vegyületek - piridin, pirimidin, pirrol, 

imidazol, purin. Amidok (elektronszerkezet, elnevezés, 

rendűség, fizikai és kémiai tulajdonságok,  előfordulás, 

felhasználás). Tankönyv 210. oldaltól a 227. oldalig (MS-

2620U) -mozaweben ingyenesen letölthető

Házi dolgozat készítése, és beküldése.

10 10A angol Kerényi 

Gabriella

unit 10 végig

10 10ABC orosz Kerényi 

Gabriella

tankönyv befejezése, ismétlés

10 a történelem Szakál 

Ferenc

Minden ami még hátravan a reformkorból és belefér:

Széchenyi-Kossuth vita

Gazdaság, kultúra, nemzetiségek

Politikai irányzatok

már kialakult nincs érdemi változás

10 A irodalom Gálné 

Bagdán 

Eszter

Petőfi: Az apostol; utána pedig kortárs versek és 

novellák megbeszélése

elolvasni Az apostolt szóbeli felelet, akinek szüksége van rá az 

év végi jegy javításához

10 A magyar 

nyelv

Gálné 

Bagdán 

Eszter

a tudományos és a közéleti stílus tankönyvi anyag feldolgozása, részvétel az online 

órán

quizizz-teszt

10 B Magyar 

irodalom

Pirik 

Martina

Petőfi költészete (Tk. 252-260.) Memoriterek Versek felmondása videóüzenetben

10 B Magyar 

nyelv

Pirik 

Martina

Év végi ismétlés (Jelentéstan, Szövegtan) Összefoglaló feladatlapok megoldása Házi feladatok beadása

10 B osztály Történele

m

Nagy 

Dániel

Erdély (tk. 85-90), A királyi Mo. (tk. 90-95), A török 

kiűzése Mo.-ról (tk. 95-100)

10 c földrajz Szakál 

Ferenc

Amerika földrajza

Az USA

Év végi levezetés

mint eddig majd kiderül, ahogy szükséges



11 10-11-12 A-

B-C angol 

nyelvi 

előkészítő

Angol Roszman 

Gergő 

Ferenc

Színes kérdések: Unit 18 – a lecke kérdéseinek és 

válaszainak elolvasása és / vagy meghallgatása továbbá 

az ehhez a leckékhez tartozó olvasott és halott 

szövegértési feladatok elkészítése + gyakorlásként, 

Érettségi minta-feladatsorok: egy olvasott, egy hallott 

szövegértési és egy nyelvhelyességi feladat kidolgozása 

+ ismétlés, gyakorlás

11 11  1 / 2 Német Tóth-

Horváth 

Beáta

Sprich einfach B2 : Frauenrollen, Männerrollen Online órákon+ moza naplón keresztül

11 11 1/1 Német 

nyelv

Essősyné 

Vizkeleti 

Gyöngyi

Ismétlés, érettségi feladatok megoldása, szóbeli témák 

átbeszélése.

11 11 2/3 Német 

nyelv

Essősyné 

Vizkeleti 

Gyöngyi

Kontakt 2 - Rück-Takt 2: Tk. 110-115.old. és Mf. 138-

146.old.

11 11 A-B-C 

angol 1-6

Angol Roszman 

Gergő 

Ferenc

Tankönyv és munkafüzet: Unit 8E, 8F, 8G + revision and 

practice; test

11 11, Fakt angol nyelv Hartmann 

Erika

Unit 11 (tankönyv 107-116. oldal) a tankönyv és munkafüzet vonatkozó feladatai közös ellenőrzés

11 11. 2 / 1 Német Tóth-

Horváth 

Beáta

Ismétlés: tk+ mf. (Kon-Takt 2) Online órákon+ moza naplón keresztül

11 11. A,B,C 

Német e/2

német 

nyelv

Fohner 

Éva

Barabás Szilvia Sprich einfach B1

Arbeit und Beruf témakör feldolgozása 140-151. oldal

Gesundheit, Krankheit témakör feldolgozása 152-163. 

oldal

online órákon kiadott feladatok online órákon való részvétel, beadandó 

fogalmazások, online felelés

11 11. A-B-C kémia Kovács 

Ildikó

Középszintű érettségi feladatok megoldása Órán kapják meg

11 11. ABC 

emelt

Matematik

a

Szabóné 

Salgó 

Mária

Közvetett fv deriválási szabálya, érintők egyenlete, 

függvény menetének és szélsőértékének kapcsolata a 

deriválttal, fv diszkusszió, szélsőértékfeladatok, a téma 

összefoglalása. Tk 110.o.112-113.o,117-121.o,128-

141.o. 

Tk 123.o. , 133.o, 137.o/1,7, 

146.o/1....f.gyűjt.6082, 6084,6086, 87, 

6091,6094,6095-6101,6110,6113

órai munka, szóbeli feleltetés, beadandó

11 11. B és C-

fakultációs 

csoport

Történele

m

Farkas 

Diána

Ismétlés-emelt szintű érettségi anyagok áttekintése-Ókori 

Hellász és Róma, középkor történelme érettségi 

feladatokkal, kiadott feladatlapokkal

11 11. C.-reál 

tagozat, 

alapórás 

csoport

Magyar 

nyelv

Farkas 

Diána

Érettségire készülés- gyakorlati írásbeliség és az érvelés 

gyakorlása



11 11.a Reformátu

s hittan

Szabó 

Elődné

Magyar reformáció

Magyar reformátorok élete

Év végi zárás, összefoglalás

Ppt készítése a megadott reformátor 

életéből

11 11.a Ének-zene Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A Májusi muzsika című koncert meghallgatása

http://www.tata-

refi.hu/Zs/TRG_koncert_2020.05.25_elozetes.pdf
11 11.A Magyar 

nyelv

Geiszelhar

dt Zsófia

Fogalmazásírás, a tanév értékelése

Kiselőadások pótlása 

11 11.a 

11b/fiú 

11c/lány

Testnevelé

s 

Basky 

Péter 

Kitartó futás,kerékpározás,házi munka,kerti 

munka,képesség fejlesztés.

Fekvő támasz,hasprés,guggolás. Mozanapló,E-mail

11 11.b Ének-zene Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A Májusi muzsika című koncert meghallgatása

http://www.tata-

refi.hu/Zs/TRG_koncert_2020.05.25_elozetes.pdf
11 11.B Fizika Vihartné 

Balogh 

Éva

Kizárólag az ismétlés maradt az utolsó hetekre. A 

modern fizika magfizikai része sajnos nagyon hiányosan 

szerepel a könyvben, ezért azt újból, és részletesen át 

kell nézni. Kiegészítő részekkel, és olvasmányokkal 

együtt. Ez a tankönyvben a 24-25-26. lecke. (tk.: 163-

179.old.) Később kijelölök a NET-ről is információkat. 

Ezek nem kötelezőek. A NET ebben a témában a bőség 

zavarával küzd. Keresek rövidebb, de azért még érthető 

részeket. Egyéb ismétlő részek: Mechanikai rezgések és 

hullámok (tk.57-58.o.); Váltakozó áram (tk.103-104.o.); 

Fénytan, optika (155-156.o.) A kötelező tankönyvi 

anyagot a Facebook-on is elküldöm, de a freemail 

bizonytalan működése miatt freemail helyett a 

mozaNaplóban is. A nem kötelező, modern fizikai 

ajánlásokat a NET-ről, csak Facebookon jelölöm ki. A 

részleteket hetekre és órákra lebontva továbbra is 

hétfőnként küldöm.

Tankönyvből át kell ismételni a kijelölt részeket. 

Kötelező írásbeli feladat nincs. Jelenlegi 

információim szerint nincs senki az osztályban, 

akinek javítási szándéka lenne. (A tervezett év 

végi jegylezárást már múltkor elküldtem. Csak 

olyan szinten, hogy a félévi jegyhez képest hol 

vannak változások.)

A hátralévő hetekben kötelező 

számonkérés, illetve beadandó feladat 

nincs.

11 11.B Biológia-

egészségt

an

Hüvös-

Récsi 

Annamária

A tankönyv feldolgozandó leckéi: előbb a 17. és 18. lecke 

anyagát vesszük, majd a 9., 10., 11. lecke következik. 

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.
11 11.C MATEMAT

IKA

DR. 

ZEMPLÉN

YI 

KORNÉL

VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS, ISMÉTLÉS

11 11.c Ének-zene Györkéné 

Gulyás 

Orsolya

A Májusi muzsika című koncert meghallgatása -

http://www.tata-

refi.hu/Zs/TRG_koncert_2020.05.25_elozetes.pdf

11 11.C Biológia - 

egészségt

an

Hüvös-

Récsi 

Annamária

A tankönyv feldolgozandó leckéi: előbb a 17. és 18. lecke 

anyagát vesszük, majd a 9., 10., 11. lecke következik. 

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.



11 11.C fizika Kovács 

Ildikó

Ismétlés- mechanika Órán kapják meg

11 11.C.-reál 

tagozat, 

alapórás 

csoport

Magyar 

irodalom

Farkas 

Diána

Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének 

elemzésének befejezése, összefoglalása, 

számonkérése, ismétlés

11 11.e / 1 Német Tóth-

Horváth 

Beáta

Sprich einifach B1: Essen, Sport Online órákon + moza naplón keresztül

11 11/1 angol nyelv Hartmann 

Erika

Unit 12 befejezése (125. oldalig) Tankönyv 116-125. oldal, grammar: 153-154. 

oldal

online órákon való részvétel, Redmenta 

dolgozat, szóbeli érettségi-típusú felelés

11 11/1/2 angol nyelv Katona 

Gabriella

Oxford Exam Trainer 1-2. fejezet (listening, speaking, 

writing)

a munkatankönyv feladatai levélírás

11 11/2/1 angol nyelv Katona 

Gabriella

8F (Ideas for a fund-raising event), Revision of Unit 7-8, 

Revision of Units 1-8,

Book, workbook tasks, listening, and reading Writing an essay (Improving life in my 

home place)

11 11A  angol Kerényi 

Gabriella

tankönyv befejezése

11 11ABC orosz Kerényi 

Gabriella

ismétlés, számonkérés

11 2/4 német Gálné 

Bagdán 

Eszter

ismétlés: a kontakt 1-2 nyelvtani anyagai online tesztek a classroom alkalmazásban

11 A történelm Szakál 

Ferenc

Év végi levezetés. Gömbös, Darányi, Imrédy-kormányok 

Tk54-55

mint eddig nincs változás

11 A biológia Nagyné 

Kristó 

Erzsébet

Életközösségek fejezetből: A társulások és  időbeli 

változásaik, Természetvédelem Magyarországon, című 

tananyagok,  Ökoszisztéma fejezetből: Az ökoszisztémák 

anyag- és energiaforgalma leckék feldolgozása 

(anyagforgalomból csak a víz, a szén körforgalma)

Lényeget kiemelő vázlat készítése a füzetbe. Feladatlap 

11 A, alap Irodalom Pirik 

Martina

Kosztolányi Dezső: Édes Anna 260-264 Tételkidolgozás Szóbeli felelet

11 B Testnevelé

s

Gál Zoltán 1. Dolgozat az egészséges táplálkozás témakörből

2. Étrend készítése

Dolgozat, beadandó

11 B és C Reformátu

s hittan

Farkas 

Balázs

Pünkösd

Lezárás/javítás

Gyakorló feladatok

Javítási lehetőséggel élni

Beadandó

11 C Testnevelé

s

Gál Zoltán 1. Dolgozat az egészséges táplálkozás témakörből

2. Étrend készítése

Dolgozat, beadandó

11 C osztály Történele

m

Nagy 

Dániel

Az első világháború, A Páriz környéki békék, Mo. az első 

világháborúban (tk. 142-168)

11 emelt földrajz Szakál 

Ferenc

A földrajzi övezetesség

A trópusi övezet

A mérsékelt övezet

A hideg övezet

változatlan alakul ahogy szükséges

11 emelt irodalom Gálné 

Bagdán 

Eszter

Kosztolányi Dezső: Pacsirta; Csáth Géza: Apa és fiú; A 

varázsló kertje; Karinthy Frigyes: Találkozás egy 

fiatalemberrel; Juhász Gyula lírája

fent nevezett művek elolvasása; részvétel az 

online órákon

év végi jegy javítása céljából szóbeli 

felelés zoomon - csak akinek szükséges



11 emelt magyar 

nyelv

Gálné 

Bagdán 

Eszter

nyelvújítás; nyelvművelés online órák látogatása, a tananyag feldolgozása quizizz-teszt kitöltése

11 emelt 

szintű 

csoport

biológia Nagyné 

Kristó 

Erzsébet

Új tananyag nincs, feladat a genetika elmélet ismétlése, 

az elküldött vázlatok alapján.

Genetika feladatok gyakorlása (feladatlap). Genetika feladatsor megoldása és 

beküldése.

11 fakt történelem Szakál 

Ferenc

referátumok mint eddig változatlan


