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1. IRODALOM 

 

Tankönyv: Pethőné Nagy Csilla – Irodalom 10. II. kötet (2016. kiadás) 
 
A magyar romantikából: 
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (tk. 80–90.), Szózat (tk.91–94.), Gondolatok a 
könyvtárban (100–105.), A vén cigány (106–110.), Előszó (tk. 111–115.) 
Petőfi Sándor pályaképe (tk. 120–12., 165–173) és versei: A XIX. század költői (137–140.), A 
puszta télen (tk. 147–151.), Szeptember végén (tk. 152–155.), Minek nevezzelek? (tk. 154–
156.), Az apostol (156–162.), Európa csendes, ujra csendes (163–164.) 
Jókai Mór: Az arany ember (tk.175–190.) és az író pályaképe (tk. 195–97.) 
 
Pótlás: 
Az európai romantika lírájából (tk. 6–30.) 
Katona József: Bánk bán (tk. 39–51.) 
Kölcsey Ferenc lírája (52–79.) 

 

 

2. MAGYAR NYELV 

 

Tk. Antalné – Raátz: Magyar nyelv és kommunikáció 10. (2019. kiadás) 
Mf. Antalné – Raátz: Magyar nyelv és kommunikáció munkafüzet 10. (2015. kiadás) 
 
III. fejezet 
Fogalmazási kalauz: a bemutatkozás (tk. 92–100.) és a hivatali levél (tk. 101–112.) 
A magánéleti (tk. 114–116.) és a hivatali szöveg stílusa (tk. 116–117.) 
A közéleti (tk. 117–119.) és az egyházi szövegek stílusa (tk. 119–121.) 
A sajtószövegek stílusa (tk. 121–122.) 
A tudományos szövegek stílusa (tk. 122–124.) 
Fogalmazási kalauz: értekezés, tanulmány, iskolai dolgozat (műelemzés) = tk. 126–129. 
 
Év végi pótlás, ismétlés témakörei: 
Jelek, jelrendszerek 
Szövegtípusok 
Stilisztika: hang, szó, szóképek, alakzatok 

 

 

  



3. TÖRTÉNELEM 

 

1. óra: Habsburgok felemelkedése 17-19. oldal 

2. óra: Ellenreformáció, katolikus megújulás 20-21. oldal 

3-4. óra: A tőkés termelés kibontakozása Angliában és Hollandiában 22-26. oldal 

5-6. óra: Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kialakulása 27-31. oldal 

7-8. óra: A francia abszolutizmus 32-36. oldal 

9-10. óra: Az osztrák Habsburgok, harmincéves háború, spanyol örökösödési háború 37-42. 

oldal 

11. óra: Közép-és Kelet-Európa a XVI-XVII. században 43-47. oldal 

12-13. óra: Az Oszmán Birodalom és az Európán kívüli világ 48-52. oldal 

14-15. óra: Életmód és művelődés a kora újkorban 53-57. oldal 

16. óra: Összefoglalás 

17. óra Témazáró dolgozat 

18. óra: A középkori magyar állam bukása 60-63. oldal 

 

 



4. MATEMATIKA 

Témakör Oldalszám 

Hasonlóság: Középpontos nagyítás és kicsinyítés, középpontos hasonlósági transzformáció. Hasonlósággal 
megoldható geometria feladatok. Háromszögek, négyszögek, síkidomok hasonlósága (feltételek). 
Derékszögű háromszögre vonatkozó tételek: Magasságtétel, Befogótétel, Szögfelezőtétel. Hasonló 
síkidomok kerületének és területének aránya. Hasonló testek felszínének és térfogatának aránya. 
Vektorok: Vektor szorzása számmal. Emlékeztető: Vektor fogalma, összegük, különbsége. Egyértelmű 
vektorfelbontási tétel. Vektorok a koordinátasíkon. Helyvektorok. A vektor koordináták használata. 

Felezőpont, osztópont.. A háromszög súlypontjába mutató vektor. Vektor elforgatása  90°-kal. 

152-201. 

1. anyagrész 

Témakör Oldalszám 

Trigonometria: Hegyesszögek szögfüggvényei és alkalmazása derékszögű háromszögben, egyéb geometriai 
feladatban, a háromszög és paralelogramma területe. Síkbeli és térbeli számítások szögfüggvények 
segítségével.  

202-230 

2. anyagrész 

Témakör Oldalszám 

Valószínűség számítás: Ismerkedés a véletlennel:Eseményalgebra alapjai. Valószínűség-számítási 
alapfogalmak: események (kedvező, biztos, lehetetlen). Műveletek eseményekkel:Események összege, 
különbsége, szorzata; kizáró események. Gyakoriság, relatív gyakoriság; a valószínűség fogalma. 
Események valószínűsége; Relatív gyakoriság, a valószínűség egyszerű tulajdonságai, Ellentett esemény 
valószínűsége. A valószínűség kiszámításának kombinatorikus modellje. Néhány érdekes probléma 

262-287 



5. BIOLÓGIA 
 

Kérem az itt kiadott anyagot a füzetbe folytatólagosan bemásolni!!!! 

GYŰRŰSFÉRGEK BEFEJEZŐ RÉSZ 

I.Keringési rendszer 

Két típust különböztetünk meg: a nyílt és a zárt keringési rendszert. 

NYÍLT  

felépítése: szív+ egy vagy néhány verőér és gyűjtőér 

testfolyadék: vérnyirok, amely szabadon áramlik a szövetek között, nincs összefüggő érhálózat 

Állatcsoportok: férgek (kivétel a gyűrűsférgek), puhatestűek, ízeltlábúak 

ZÁRT 

központja: szív 

testfolyadék: vér 

részei: szív, verőér (artéria), gyűjtőér (véna), hajszálér (kapilláris) 

Állatcsoport: gyűrűsférgek, gerincesek 

 

II. Kiválasztó szerv:vesécskék 

III. Idegrendszer: dúc idegrendszer 

IV. Szaporodás: hímnős 

 

TANKÖNYV!   71 oldal-73. oldal 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! Gyakorlás! (nem kell elküldeni nekem) 

1. Honnan ismered meg a kétoldalian részarányos állatokat? 

2. Mit nevezünk dúcidegrendszernek? 

3. Mi a bőrizomtömlő? 

4. Mit nevezünk zárt keringési rendszernek? 

5. Mit jelent a hímnős fogalom! Magyarázd meg! 

 

KÖTELEZŐ ELOLVASNI! Tankönyv: 73. oldal  

Mosakodj, mosd meg az élelmiszert, főzd meg az ételt- a féregfertőzések elkerülése szöveget! 

 

 

  



6. FIZIKA 

Témakör Oldalszám 

Elektromos töltés, szigetelő anyag, vezető anyag, elektromos térerősség, 
elektromos feszültség, kondenzátor, áramkör, elektromos áram, elektromos 
ellenállás. 

74-112. 

Témakör Oldalszám 

Soros és párhuzamos kapcsolás, Joule-hő, földelés, telep, akkumulátor, 
újratölthető elem. 

96-.128. 

 

7. KÉMIA 

Témakör Oldalszám 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek a.) 
NT 73-103 

MS 125-168 

Témakör Oldalszám 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek b.)     Szénhidrátok 
NT 104-132 
MS 169- 208 

Témakör Oldalszám 

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek. 
NT 133-168 
MS 210-251 

 

Az OFI oldalán a tankönyvhöz igazított tanmenet alapján haladhat. 

  



8. FÖLDRAJZ 

 

1. óra: Spanyolország 60-62. oldal 

2. óra: Németország 66-67. oldal 

3. óra: Németország I. (Német tájak és mezőgazdaságuk) 67-68. oldal 

4. óra: Németország II. (Német ipar tartományokra bontva) 70-73. oldal 

5. óra: Gyakorló, összefoglaló óra 

6. óra: Témazáró dolgozat 

7-8. óra: Ausztria és Svájc 75-79. oldal 

9-10. óra: Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa 80-82. oldal 

11. óra: Lengyelország földrajza 84-86. oldal 

12. óra: Csehország 87-89. oldal 

 

 



9. ANGOL 

 

A leckékben szereplő rendhagyó igék múlt idejű alakjait a tk 154-155- oldalán találják, 
tanulják meg. (past simple oszlop) Az ismeretlen szavakat szótározzák ki és szintén 

tanulják meg! 
 

1.  

hét 

tk 56-57.oldal 

mf 44-45 

nyelvtan: tk 130-131 
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?07 
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?04 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ6cNq6bEY 

 

2. hét tk 58-59 

mf 46-47 

nyelvtan tk 130-131 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU 
https://www.youtube.com/watch?v=aPgtdZ_urZk 

https://agendaweb.org/verbs/past-simple-affirmative-exercises.html 

 

3. hét tk 60-61 

mf 48 
https://www.youtube.com/results?search_query=new+english+file+elementary+in+a+

gift+shop 

 

4. hét összefoglalás, ismétlés, gyakorlás 

test 5 

tk 52-63 

mf 40-48 

 

5. hét mf 49-50 

tk 132-133 6a, 151 
https://www.youtube.com/watch?v=uH4zogg_lWQ 

https://agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html 

 

6. hét mf 51-52 

tk 132-133 6b, 151 
https://agendaweb.org/grammar/there-was-there-were-exercises.html 

https://www.youtube.com/watch?v=TFIPNQoFp9o 

 

 

 

 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?07
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises?04
https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ6cNq6bEY
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU
https://www.youtube.com/watch?v=aPgtdZ_urZk
https://agendaweb.org/verbs/past-simple-affirmative-exercises.html
https://www.youtube.com/results?search_query=new+english+file+elementary+in+a+gift+shop
https://www.youtube.com/results?search_query=new+english+file+elementary+in+a+gift+shop
https://www.youtube.com/watch?v=uH4zogg_lWQ
https://agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html
https://agendaweb.org/grammar/there-was-there-were-exercises.html
https://www.youtube.com/watch?v=TFIPNQoFp9o


10. NÉMET 

 

1. hét Mf 34/19,20 

2. hét Mf 35/22,23,24 

3. hét Mf 36/26,27 

4. hét Mf 37/28 lefordítani, leírni 37/29 

5. hét Tk 36/1,2 

6. hét 37/3, 38/6b befejezni + 7 mondat kérdés-válasz 

 

  



11. INFORMATIKA 

 

Akinek még nincs office 2007-e, annak itt lehet regisztrálni, és letölteni. 

https://o365.oh.gov.hu/ 

 

Az érettségi vizsga 
prezentáció moduljának 
gyakorlása önállóan 

Korábbi érettségi feladatok elkészítése önállóan, majd közös javítása a 
javítási útmutató szerint. 

Számonkérés 
Bonyolultabb prezentáció önálló megszerkesztése 2*45 percben 
jegyszerzés céljából. Közös megbeszélés 

A táblázatkezelés első 
lépései 

A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. Egy és több 
munkafüzet (dokumentum) megnyitása. Új munkafüzet létrehozása a 
normál sablon alapján. Munkafüzet elmentése egy meghajtó 
meghatározott helyére. Munkafüzet elmentése más néven. Munkafüzet 
elmentése más fájltípusként, például: szöveges állomány, HTML, más 
szoftver vagy verziószám alatt. Megnyitott munkalapok és munkafüzetek 
közötti váltás. A Súgó funkcióinak használata. Munkafüzet bezárása. 

Beállítások elvégzése A kicsinyítés/nagyítás (zoom) használata. A beépített eszköztárak 
megjelenítése és elrejtése. Sorok és/vagy oszlopok rögzítése és feloldása. 
Az alkalmazás beállításainak megváltoztatása, például: felhasználónév, a 
munkafüzetek megnyitásához és mentéséhez használt munkakönyvtár 
elérési útja. 

Adatok bevitele Szám, dátum és szöveg bevitele a cellába. 

Cellák kijelölése Egy cella, összefüggő cellatartomány és nem összefüggő cellatartomány 
kijelölése. Egy sor, összefüggő sortartomány és nem összefüggő 
sortartomány kijelölése. Egy oszlop, összefüggő oszloptartomány és nem 
összefüggő oszloptartomány kijelölése. 

Sorok és oszlopok Sorok és oszlopok beszúrása a munkalapon. Sorok és oszlopok törlése a 
munkalapon. Az oszlopszélesség és a sormagasság módosítása. 

Adatok szerkesztése A cellatartalom bővítése új tartalommal, a meglévő cellatartalom 
felülírása. A visszavonás (undo) és az ismétlés (redo) parancsok 
használata. 

Másolás, mozgatás és 
törlés 

Egy cella és egy cellatartomány tartalmának másolása egy munkalapon 
belül, különböző munkalapok között és különböző munkafüzetek között. 
Adatok másolása és sorozat folytatása az automatikus kitöltés / kitöltő 
négyzet használatával. Egy cella és egy cellatartomány tartalmának 
mozgatása egy munkalapon belül, különböző munkalapok között és 
különböző munkafüzetek között. A cellatartalom törlése. 

Keresés és csere 

Adatok rendezése 

Adott tartalom keresése egy munkalapon belül. Adott tartalom cseréje 
egy munkalapon belül. 

Cellatartomány rendezése egy kritérium alapján csökkenő, növekvő és 
szám szerinti sorrendben, csökkenő és növekvő ábécé rendben. 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fo365.oh.gov.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR28HwlvtUs5LdUEmNaep5WGqxfjVa5XBCob30WZ9aON4ErJTsy6UoGsJd8&h=AT3_NeSVrsWuLy-WnS4IWWxPPjcN1cjbZFOl3qc7Pyt3FJSyIzxYgcFv9jnvV2ljuOLxe4EgRnGFJvH6WI0gfFRCk4_3G1QYcW1PEVnDjsmjM15_eXzRJJH8QiOYAvcOS1kDDUlHSDZZoGCOtYwQuyKt01aJkg4huA


Munkafüzetek kezelése Egyszerűbb táblázat önálló megszerkesztése az óra elején jegyszerzés 
céljából. 

Új munkalap beillesztése. Munkalap átnevezése. Munkalap törlése. 
Munkalap másolása egy munkafüzeten belül és megnyitott 
munkafüzetek között. Munkalap mozgatása egy munkafüzeten belül és 
megnyitott munkafüzetek között. 

Aritmetikai képletek Képletek készítése cellahivatkozások és számtani operátorok (összeadás, 
kivonás, szorzás, osztás) használatával. A képletek használata során 
felmerülő általános hibaértékek felismerése és értelmezése. 

 

 

  



12. TESTNEVELÉS 

 

Az alábbi három témakörből kell esszét készíteni a megjelölt időpontig. 

 

 

1. Olimpizmus:     2020. április 06-ig 

 

Ókori olimpia játékok: 

 kialakulása 

 jellemzői 

 megszűnése 

 

Újkori olimpiai játékok: 

 kialakulása 

 jelképei, szimbólumai 

 olimpiák fajtái, bemutatásuk (nyári, téli, szellemi) 

 magyar vonatkozásai 

 magyar „legek” 

 

2. Sportjátékok:     2020. április 22-ig 

Labdarúgás 

Kosárlabdázás 

Kézilabdázás 

Röplabda 

 

Az alábbi négy labdajáték bemutatása a következő szempontok alapján történik. 

 történeti áttekintés 

 szabályrendszer 

 pályaméret, felszerelés, eszközök 

 alapvető technikai elemek (támadás, védekezés, kapus) 

 kiemelkedő hazai és nemzetközi vonatkozások 

 

 



3. Egészséges életmód – testmozgás  2020. május 25-ig 

 

alapfogalmak 

 egészség 

 életmód 

 fizikai aktivitás 

 sport 

 

egészséges életmód összetevői 

 rendszeres testedzés 

 megfelelő táplálkozás 

 terhelés és pihenés megfelelő aránya 

 higiéné 

 testi-szellemi-lelki egyensúly 

 egészségkárosító hatások elkereülése 

 betegségek megelőzése 

 természetes környezetünk pozitív hatásai 

 szabadidő hasznos eltöltése 

 helyes életritmus kialakítása 

 

rendszeres testedzés hatása, személyiségfejlesztés 

 

 
 
  



13. BIBLIAISMERET 

 

Tíz parancsolat 

2Mózes 20: 2-17 

https://szentiras.hu/RUF/2M%C3%B3z20 

1-6.-ig jutottunk el órán 

7.-10. parancsolat 

9.-es tankönyv 109.o.-123.o. 

 

 

Zsidó honfoglalás 

12 Kém 4Móz 13:1-33 

Mózes halála 5Móz 34:1-12 

Átkelés a Jordánon Józsué 3:1-4:24 

Jerikó elfoglalása Józsué 6:1-7:26 

 https://videa.hu/videok/film-animacio/biblia-08-jeriko-elfoglalasa-lpq5oe7r4qa9Lcl8 

 

 

Izráel királyság kora 

Saul királysága, küzdelme a filiszteusokkal és Góliáttal 

https://videa.hu/videok/film-animacio/biblia-11-david-es-goliat-vddJLKfkyVMUNCn1 

Dávid konfliktusa Saullal 

https://videa.hu/videok/film-animacio/biblia-12-saul-es-david-XhcNvVvHZM6Nn2Wn 

Dávid királysága 

https://videa.hu/videok/film-animacio/biblia-13-david-kiraly-uralkodasa-lXcMCrcPa32ASfFI 

 

 

  

https://szentiras.hu/RUF/2M%C3%B3z20
https://videa.hu/videok/film-animacio/biblia-08-jeriko-elfoglalasa-lpq5oe7r4qa9Lcl8
https://videa.hu/videok/film-animacio/biblia-11-david-es-goliat-vddJLKfkyVMUNCn1
https://videa.hu/videok/film-animacio/biblia-12-saul-es-david-XhcNvVvHZM6Nn2Wn
https://videa.hu/videok/film-animacio/biblia-13-david-kiraly-uralkodasa-lXcMCrcPa32ASfFI


TANKÖNYVJEGYZÉK 

Tantárgy Könyv Száma  

Biológia Biológia a szakközépiskolák 10. évfolyama számára NT-17456 1080 

Fizika 
Fizika a középiskolák 10. évfolyama számára. Víz, 
levegő, elektromosság 

NT-17215 1000 

Földrajz Földrajz 10. Regionális földrajz NT-17136/1 1000 

Kémia Kémia 10. a gimnáziumok számára NT-17140 1000 

Magyar irodalom 

Irodalom 10. I. kötet NT-17220/I 1000 

Irodalom 10. II. kötet NT-17220/II 1000 

Irodalmi szöveggyűjtemény 10. 
KN-0021/2 (NT-
0021/2) 

995 

Angol 
New English File Elementary Student’s Book OX-4384254 2388 

New English File Elementary Munkafüzet CD 
melléklettel 

OX-4501057 1883 

Magyar nyelv 

Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv a 10. 
évfolyam számára 

NT-17237 790 

Magyar nyelv és kommunikáció munkafüzet a 10. 
évfolyam számára 

NT-17237/M 640 

Matematika 
Matematika 10. NT-17212 1000 

Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések – 
Négyjegyű függvénytáblázatok 

NT-15129/NAT 790 

Történelem 
Történelem 10. NT-17242/1 1000 

Történelem atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2 500 

 Összesen:  16066 

 
 


