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1. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓ 

13. hét 

Érvelő szöveg vizsgálata 

Martin Luther King élete, munkássága, 
beszédei 

Van egy álmom 

15. hét 

Margaret Thacher, a Vaslady 

The Iron Lady (2011) 

videa.hu 

19. hét 

Egyedi névjegy tervezése, készítése, 
megalkotása 

Ünnepi beszéd alkotása 

Ballagás, esküvő, születésnap 

21. hét Áprily Lajos, Kányádi Sándor 

23. hét Konrád György: A látogató 

25. hét Shakespeare: Rómeó és Júlia 

27. hét elemzés 

 

2. TÁRSADALOMISMERET 

A történelem híres férfialakjai 

Az ókor nagyjai (Nagy Sándor, Julius 
Caesar) (1 óra) 

A középkor nagyjai (Nagy Károly, 
Kolumbusz Kristóf) (1 óra) 

Az újkor nagyjai (VIII. Henrik, XIV. Lajos, 
Napóleon) (1 óra) 

A modern kor fő alakjai (Washington, 
Roosevelt, Churchill, Sztálin, Hitler) (2 óra) 

Feladatlap (1 óra)  



3. ANGOL 

A korábban kiadott fénymásolatot kell használni 

Hortobágyi Pancake (hortobágyi palacsinta)recept 

Gundel Pancake (Gundel palacsinta)recept 

FÉNYMÁSOLAT (old. 160)Egy cukrász és egy séf utasításai 

A diák füzetében megtalálható az alábbi 2 recept: 

Wiener Schnitzel (bécsi szelet) recept 

Chocolate Soufflé (csokis szuflé) recept 

Major Cooking Processes (Fő főzési folyamatok)füzet 

Major Baking Processes (Fő sütési folyamatok)füzet 
 

4. MATEMATIKA 

1.  

Számítások 
százalékokkal 

Online feladatlapok, gyakorló 
appok, youtube, Google tanterem http://www.ementor.hu/kviz/szazalekszamitas  

2.  

Számítások 
százalékokkal 

Online feladatlapok, gyakorló 
appok, youtube, Google tanterem https://www.youtube.com/watch?v=eU_mrHzOv4w  

3.  

Számítások 
százalékokkal 

Online feladatlapok, gyakorló 
appok, youtube, Google tanterem https://www.youtube.com/watch?v=gVTkZcR-wJs  

4.  Számonkérés Redmenta/Kahoot https://www.youtube.com/watch?v=hJfz4uIRsxE&t=38s  

5.  

Százalékok a 
különböző 
szakmákban 

Online feladatlapok, gyakorló 
appok, youtube, Google tanterem https://www.youtube.com/watch?v=0dXYpaRCvsY  

6.  

Százalékok a 
különböző 
szakmákban 

Online feladatlapok, gyakorló 
appok, youtube, Google tanterem https://www.youtube.com/watch?v=gVTkZcR-wJs&t=11s 

 
5. ÁLTALÁNOS ÉLELMISZERISMERET 

Zöldségek átlagos összetétele 

Burgonyafélék, kabakosok, káposztafélék, hüvelyes zöldségek, hagymafélék, gyökérzöldségek, 
levélzöldségek, gombák egyéb zöldségek fajtái jellemzése felhasználása 

Gombák: termesztett gombák és vadon termő gombák fajtái és felhasználása 

Gyümölcsök: 

Hazai gyümölcsök almatermésűek, csonthéjasok, bogyótermésűek, kabakosok, száraztermésűek 
fajtái jellemzése felhasználása 

Déli gyümölcsök, friss és szárított déligyümölcsök fajtái jellemzése felhasználása 

Friss, lédús, és száraz termésű gyümölcsök kémiai összetétele 

Gyümölcsök táplálkozás élettani jelentősége 

http://www.ementor.hu/kviz/szazalekszamitas
https://www.youtube.com/watch?v=eU_mrHzOv4w
https://www.youtube.com/watch?v=gVTkZcR-wJs
https://www.youtube.com/watch?v=hJfz4uIRsxE&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=0dXYpaRCvsY
https://www.youtube.com/watch?v=gVTkZcR-wJs&t=11s


6. CUKRÁSZ SZAKMAI ISMERETEK 

 

1. hét 4 óra 

Mignonok. Mignonok általános jellemzői, mignon-készítés műveleteinek jellemzése, 

mignonok csoportosítása. Hagyományőrző, magyar mignonok készítése eredeti receptúra 

alapján  

2. hét 4 óra 

Felvert tésztából készült, vágott, szúrt, egy és két tésztahüvelyből készült mignonok 

készítése. Omlós tésztából készült mignonok készítése. Mignon jellegű készítmények 

általános jellemzői, csoportosítása 

3. hét 4 óra 

Desszertek általános jellemzői, csoportosítása Felvert tésztából készült desszertek 

készítése  

4. hét 4 óra 

Fondánnal, zselével, marcipánnal bevont desszertek Omlós tésztából készült desszertek 

készítése  

5. hét 4 óra 

Marcipános sütemények általános jellemzői, készítése Marcipános desszertek 

csoportosítása 

 

 



7. VENDÉGLÁTÁS HIGIÉNIÁJA 

A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei 

Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei 

Üzemi, üzleti terméktárolás szabályai 

Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai 

Személyi higiénia 

Test, munkaruha higiéniai előírásai, egészségügyi kiskönyv,  érvényes orvosi alkalmassági vizsgálat 
igazolása 

Vendéglátó tevékenység, élelmiszer előállítás személyi feltételei 

Képzési, egészségügyi, szakmai és erkölcsi feltételek jelentősége az élelmiszerbiztonságban 

Személyi és tárgyi feltételek 

A kéz ápolása, tisztán tartása, a dolgozó helyes magatartása 

Védőruha, munkaruha használata, tisztítása 

Betegségek, sérülések 

Egészségügyi alkalmasság  

Látogatók, karbantartók 

Helyes magatartás az élelmiszerkészítés, és tálalás során 

  



8. VENDÉGLÁTÓ GAZDÁLKODÁS 

A költség fogalma, fajtái és azok csoportosítása (nemek szerint, bevételhez való viszonya szerint, 
elszámolhatóság szerint) 

Költséggazdálkodás, költségelemzés (költségszint) 

Az eredmény fogalma (nyereség, veszteség, null szaldó / fedezeti pont) 

Az eredmény-kimutatás menete, jövedelmezőségi tábla készítése, az adózott és az adózatlan 
eredmény kiszámítása 

Az eredmény elemzése (eredményszint) 

Átlagkészlet számítási módok, azok alkalmazása (számtani átlag, súlyozott átlag, kronologikus 
átlag) 

Áruforgalmi mérlegsor alkalmazása 

Készletgazdálkodási mutatószámok alkalmazása (forgási sebesség napokban és fordulatokban 

  



9. 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 elkerülése 

 betegségek megelőzése 

 természetes környezetünk pozitív hatásai 

 szabadidő hasznos eltöltése 

 helyes életritmus kialakítása 

 

rendszeres testedzés hatása, személyiségfejlesztés 

  



10. BIBLIAISMERET 

 

1. A tíz parancsolat 

(Miért van két kőtábla? Mi a parancsolatok jelentősége? Milyen módon szerepelnek a mai 
törvényekben a „10 parancsolat” gondolatai?)  

– olvasmány: Biblia, Mózes második könyve 20. rész 

 

2. A honfoglalás 

(Miért 12 törzsre oszlott a honfoglaló Izráel népe? Melyik földrajzi területen zajlott a 
honfoglalás? Milyen csodák történtek a honfoglaláskor? (Jordán, Jerikó, Ai))  

– olvasmány: Biblia, Józsué könyve 

 

3. Bírák kora 

(Kik voltak Izráel bírái? Mit jelent a „karizmatikus vezető” kifejezés? Mi a „bírák korának 
ritmusa”?)  

– olvasmány: Biblia, Bírák könyve 
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