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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 

2 BREAD, PASTRY 
Excuse me, can you help me?     

What are you looking for? 

I am looking for some bread . What do you have?          

We have a wide variety of bread, for example white bread, brown bread, semi-brown or 

wholemeal bread, rye and seedeed bread. 

Is your bread pre-packed? 

All our fresh bread is made in our own bakery but we also have some pre-packed and pre-sliced  

bread. The fresh bread loaf is usually half a kilo or a kilo. If you wish I can slice it for you and put 

it in a plastic bag. It’s a free service. 

What kind of rolls do you have? 

We have a wide range of white rolls, wholewheat or seeded rolls, sliced sandwich rolls, burger 

buns or hotdog rolls. You can buy them by the piece or in multipacks. 

Thank you. What kind of salty bakery products do you have? 

We have some salty rolls with cheese and bacon, cheese straws, cheese twists, pizza swirls and 

plaits, also flatbread with tomato sauce, salami and cheese.  

Are there any special Hungarian bakery products? 

Yes, we have these salty scones with three different flavours. We have them with potatoes, 

with cheese and with pork cracklings. 

What about sweet pastry? 

We have fresh all butter croissants and chocolate croissants, also pre-packed croissants with 

different fillings (chocolate, vanilla, strawberry, cherry), brioches, jam turnovers, cinnamon 

rolls, muffins, cookies, doughnuts with different icing, but the most popular products are pastry 

with cottage cheese and the cocoa filled spiral buns, we simply call them „cocoa snails." They 

are very delicious.  

What type of bakery products do you have for costumers with diabetes? 



Organic, gluten-free, spelt, rye or whole grain varieties that are low in added sugars and rich in 

fiber are the best. 

Thank you very much for your help.    You are welcome. 

3 SWEETS, CHOCOLATE AND SWEETENERS 
 

Excuse me, can you help me?     

What are you looking for? 

I would like to buy some sweets for a birthday party. What do you have?   

We have several types of sweets, candies, chocolates and toffees. You can buy a candy mix.  

That sounds good. 

For kids you can buy fruit jellies, marshmallows, toffees and lollipops and arrange them on a 

tray. 

What about chocolate bars?  Would you like milk, dark or white chocolate? 

I prefer milk chocolate. 

We have different brands of milk chocolate bars with all kind of fillings (hazelnuts, whole nuts, 

toffee, strawberry cream, raisins, biscuits). We also sell small chocolate bars with different 

fillings and flavours (peanuts, caramel, coconut, cappuccino, rum, strawberry). Some are 

internationally known brands, some are Hungarian brands. Some brands offer packets of mini 

bars, it’s a good choice for a party. 

I would like to buy a small present for my friend. Maybe a box of chocolates. What can you 

recommend? 

This box of chocolate is filled with liqueur and sour cherry cream or a whole sour cherry.  

Unfortunatelly I can’t take it because of the alcohol. Do you have anything else?  

What about assorted chocolate in a box? We have a wide range of milk chocolate or assorted 

chocolate boxes of different brands and flavours (hazelnut, marzipan, strawberry). Mozart 

chocolate is very delicious. These are chocolate balls filled with marzipan and almond cream. 

We sell them in small, medium and large packs. 

Great, I'll take a large box. I would also like to buy some special Hungarian candies for an English 

friend. 



Let me recommend these sugar coated peanuts and sugar coated chocolate balls. They are very 

popular and delicious. 

Thank you. I am also looking for some sweeteners. What kind of natural sweeteners do you have? 

We have honey, fructose, dextrose, white granulated sugar from sugar beet, sugar cubes and 

caster sugar for icing (this is a refined version of ordinary granulated sugar).  

Do you sell brown sugar as well? 

Yes, we have unrefined cane sugar. Usually it comes in 500 g packs. We also sell brown sugar 

cubes. 

Do you sell vanilla sugar? 

Yes, we offer it by the piece or in multipacks of 5 or 10. You can find it in the aisle for baking 

ingredients. 

What kind of artificial sweeteners do you have? 

We have a wide variety of them, we have the spoonful version (low-calorie table-top 

sweetener), as well as tablets, granulates or liquid. They contain aspartam and it is vegetarian. 

You can buy tablets with a dispenser.  

I am allergic to sugar alcohols. Do they contain any of them? 

No, they don’t. But you shouldn’t buy any products that contain sorbitol or xilitol called 

„nyírfacukor”in Hungarian. The „E” mark for xilitol is E967, for sorbitol it’s E420.  

Thank you very much for your help.     
 
You are welcome. 
 
 
 
 

For preserving purposes shops offer sugar mixed with pectine and edible acids.  



4 FRUIT AND VEGETABLES 
 

Excuse me, can you help me?       What are you looking for? 

I am looking for some fruit.           Would you like fresh, dried, canned or frozen fruit? 

What kind of fresh fruit do you have? 

We always have apples, pears, or some exotic fruit, for example bananas, oranges, pineapples, 

mangos, coconut or kivifruit. We usually sell fruit by measure, but pineapples, mangos, coconut 

and kivifruit by the piece, or sometimes we have prepacked kivifruit (usually a kilo in a pack). 

What are the seasonal fruits now? 

Cherries and sour cherries are very good. We sell them by measure or in 1-kilo-punnets. We also 

have strawberries. Usually we sell Spanish strawberries, but now we have only Hungarian ones. 

What other types of berries do you sell? 

At the moment we can offer blackberries, raspberries and blueberries. We usually sell them in 

200-gram-punnets.  

How much are they?     Their normal price is ……….HUF. 

Thank you. I'm also looking for some fresh vegetables. 

We have a wide variety of vegetables, for example onions, potatoes, garlic, green and red 

pepper, cabbage, carrots, broccoli, celery, …………………Tomatoes and cucumbers are on sale this 

week.  

Besides fresh vegetables I would like to buy deepfozen products for some salad. 

They are in those fridges over there. You can buy the 1-kilo-packet of mixed vegetables in 

Mexican style or the vegetable mix for French salad. They have the same price. 

What does the Mexican mix contain? 

It  contains carrots, peas, pepper (pimento) and sweet corn. 

If I buy fruit and vegetables by measure where can I weigh them? 

  



The customer scales are at the end of the vegetable aisle, but in this shop you don’t need to 

weigh the products, the cashier will do it for you. 

Are all your fruits and vegetables fresh? 

Yes, of course, but on the day when their shelf-life is over we sell them at half-price. You can 

find them separately on a special shelf. 

Thank you very much for your help.    You are welcome. 
 



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 

 

 

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


5. KERESKEDELMI ISMERETEK 

Áruátvétel összefoglalás: Az áruátvétel mozzanatai 

Áruátvétel összefoglalás: Az áruátvétel előkészítése 

Áruátvétel összefoglalás: Az áruátvétel lebonyolítása 

Áruátvétel összefoglalás: Az áruátvétellel kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

Témazáró dolgozat 

A készletnyilvántartási rendszer 

Raktári késletek nyilvántartása és felmérése 

Készletérték számítása 

Készletérték növekedésének okai 

Leltározás fogalma és okai 

Leltározás fajtái 

A leltározás bizonylatai 

A leltározás lefolytatása 

A leltározás felelősei 

Témazáró dolgozat 

 

 



6. MŰSZAKICIKK ÁRUISMERET 

13.hét 

Zárt rendszerű kávéfőzők 

- kapszulás 
- párnás 
- automata 
- szarvasi 

Kenyérpirító, szendvicssütő, gofrisütő 

15.hét 

ételpároló 

kenyérsütő 

konyhai légtisztító 

háztartási hulladékőrlő 

17. hét 

mosogatógép 

kozmetikai és testápoló készülékek: 

- villanyborotvák 
- hajvágók, szakállvágók 

19. hét 

epilátor 

hajszárító 

hajformázó 

hajvasaló 

elektromos fogkefe 

21. hét 

szórakoztató elektronika 

hangtani alapismeretek 

alapfogalmak 



7. ÉLELMISZER- ÉS VEGYI ÁRUISMERET 

 

Témakör Oldalszám 

Égetett szeszes italok 
Koffeintartalmú élvezeti szerek 

 

 

8. ELADÁSTAN 

 

13. hét 

Az eladó kulcskompetenciái 

Empátia 

Kommunikációs készség 

Figyelemmegosztás képessége 

problémamegoldó képesség 

15. hét 

Konfliktuskezelő képesség 

Segítőképesség, szolgálatkészség 

Tolerancia 

Meggyőzőképesség 

Állóképesség 

időbeosztás 

17. hét 
Az eladó munkahelyi viselkedése 

Tudás, ismeret 

19. hét Kereskedői kultúra és beszédkultúra 

21. hét Verbális kommunikáció 

23. hét Nonverbális kommunikáció 

 

 

  



5. 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 

 

  



6. 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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