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1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

József Attila 

Élete (1 óra) 

Tiszta szívvel (1 óra) 

Curriculum vitae (1 óra) 

Radnóti Miklós 

Élete (1óra) 

Nem tudhatom (2óra) 

Razglednicák (1 óra) 

Összefoglalás (1óra)  

Feladatlap (1óra)  

Tóth Árpád 
Élete (1óra) 

Körúti hajnal (2 óra) 

Kosztolányi Dezső 
Élete (1 óra) 

Fürdés (novella) (2 óra) 

Tamási Áron 

Határon túli magyar irodalom (1óra) 

Élete (1óra) 

Az öreg pillangó (novella) (1 óra) 

Összefoglalás (1óra)  

Feladatlap (1óra)  

 

 

  



2. ERKÖLCSTAN 

 

Káros szenvedélyek, egészségmegőrzés, párkapcsolat, szerelem, érzelmek kifejezése, 
megjelenítése, felelősség egymás iránt, otthonteremtés 

 

1-2. 
A káros szenvedélyek egészségkárosító hatásai. Kritikai gondolkodás 

kialakítása. A testi és lelki egészség mibenlétének felismerése. 

Internet
, 
feladatlap 

3-4. 
A káros szenvedélyek egészségkárosító hatásai. Tabló készítése. 

Információk a világhálón. Kritikai gondolkodás kialakítása. A testi és lelki 
egészség mibenlétének felismerése. 

Internet
, 
feladatlap 

5-6. Összefoglalás, rendszerezés. 
Internet

, 
feladatlap 

7-8. Tudáspróba. 
Internet

, 
feladatlap 

9-10. A témakörhöz kapcsolódó plakát készítése. 
Internet

, 
feladatlap 

11-12. 

Szerelem, párkapcsolat lelki kötődés. Párkapcsolatokkal kapcsolatos 
viselkedésminták megismerése. 

 

Internet
, 
feladatlap 

13-14. 
Szerepek a párkapcsolatban. 

Párkapcsolatokkal kapcsolatos viselkedésminták megismerése. 

Internet
, 
feladatlap 

15-16. Házasság, család. Otthonteremtés. Viselkedésminták megismerése. 
Internet

, 
feladatlap 

 

 

  



3. MATEMATIKA 

 

tankönyv (110.o-133.o), internet 

Arányok gyakorlása (ár, tömeg összefüggések) 

Százalékszámítás ismétlése 

Következtetés részről az egészre. 

Alap kiszámítása százalékértékből. 

Százalékláb kiszámítása. 

Kamatszámítás, adószámítás. 

Szöveges feladatok 

 

4. ELADÁSTAN 

Az áruk eladásra történő előkészítése 

Az áruk kicsomagolása, előrecsomagolása 

A fogyasztói ár feltüntetése 

Az áruk elhelyezése a termékeken 

Gépek és eszközök az előkészítéshez 

Követelmények a címkékkel kapcsolatosan 

Az Európai virág jelentése 

A zöld pont dilemmája 

A Mőbiusz szalag 



5. ÉLELMISZER- ÉS VEGYI ÁRUISMERET 

Témakör Oldalszám 

Fűszerek, ízesítők, zselésítők, állományjavítók - 

 

6. KERESKEDELMI ISMERETEK 

Az áruátvétel fajtái 

Az áruátvétel feltételei 

Az áru mennyiségi átvétele 

Az áru minőségi átvétele 

A vakátvétel 

A kettős kontroll átvétel 

Visszáru és göngyölegek 

Tudásfelmérő dolgozat 

Értékesítés előkészítése 

Eszközök az áru előkészítéséhez 

Címezés követelményei 

Tudásfelmérő dolgozat 

A leltározás célja 

Leltározás típusai 

Leltár lebonyolítása elmélet 

A leltár eredményének lehetőségei 

Leltározási felelősség 

Leltározás bizonylatai 

Leltározás bizonylatainak kitöltése 

Tudásfelmérő dolgozat 

A pénzkezelés személyi feltételei 

A pénztáros feladata műszak előtt 

A pénztáros feladata műszak közben 

A pénztáros feladata műszak után 

Ajánlott könyv: 
   Kunvári Enikő - Rozsonics Angéla: Kereskedelmi ismeretek a modulrendszerű képzéshez 

 



7. INFORMATIKA 

Tervezősablonok használata 

Diaminták 

Szöveg bevitele és formázása 

Képek, grafikák 

Másolás, mozgatás és törlés 

Diagramok/ grafikonok használata 

Rajzolt objektumok 

Másolás, mozgatás és törlés 

Előre definiált animációk 

Áttűnések 

 

8. TESTNEVELÉS 

 

Testnevelés projektek  

1. projekt – az egészséges életmód: alapfogalmak, összetevők, jelentése 

/márc. 23- ápr. 03-ig/ 

 

- káros szenvedélyek 

- a mozgás jelentősége 

2. projekt – az olimpiák története: 

/ápr. 06 – ápr. 17- ig/ 

 ókori olimpiák kialakulása, története 

 újkori olimpiák története 

- jelképei, szimbólumai 

- olimpiák fajtái, bemutatásuk (nyári, téli, szellemi) 

- magyar vonatkozásai 

3. projekt – Labdajátékok bemutatása: 

/ápr. 20 – máj. 01-ig/ (a felkínált labdajátékok közül legalább 2 kidolgozása) 

- kézilabda: játékosok száma, játékmenet, szabályok  

- kosárlabda: játékosok száma, játékmenet, szabályok 

- futball: játékosok száma, játékmenet, szabályok 

- röplabda: játékosok száma, játékmenet, szabályok  

 

 

  



9. BIBLIAISMERET 

 
Jézus élete  

Szolgálata 

11-es tankönyv 

27.-50.o. 

Utolsó hét eseményei 

11-es tankönyv 

51-61.o. 

Márk evangéliumában a 14, 15 és 16. fejezet 
https://szentiras.hu/RUF/Mk 

Jézus dosszié 

Megnézendő film: Jézus dosszié 

https://indavideo.hu/video/A_Jezus-dosszie 

  

https://szentiras.hu/RUF/Mk
https://indavideo.hu/video/A_Jezus-dosszie


TANKÖNYV 

 
 
 

Tantárgy Könyv Száma  

Magyar nyelv és irodalom Anyanyelv és kommunikáció SC-0003 2700 

 Összesen:  2700 

 
 

Ajánlott könyv Eladástanhoz: 

 
Roger Fisher - Scott Brown: Kapcsolatépítés a tárgyalások során 

 
Ajánlott könyv Kereskedelmi ismeretekhez: 

 
Brusztné Kunvári Enikő: A kereskedelmi egység működtetése, az áruforgalom lebonyolítása 

 


