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1. ÉTELKÉSZÍTÉSI ALAPOK 

Óraszám Téma Felület 

1 Vizsgatételek kidolgozása 
Google tanterem, Orib oktatási segédlet 
(kidolgoztott szakács szakmai tételek) 

2 Vizsgatételek kidolgozása 
Google tanterem, Orib oktatási segédlet 
(kidolgoztott szakács szakmai tételek) 

3 Számokérés Redmenta/Kahoot 

4 Vizsgatételek kidolgozása 
Google tanterem, Orib oktatási segédlet 
(kidolgoztott szakács szakmai tételek) 

5 Vizsgatételek kidolgozása 
Google tanterem, Orib oktatási segédlet 
(kidolgoztott szakács szakmai tételek) 

6 Számonkérés Redmenta/Kahoot 

7 Vizsgatételek kidolgozása 
Google tanterem, Orib oktatási segédlet 
(kidolgoztott szakács szakmai tételek) 

 

  



2. SZAKMAI IDEGEN NYELV 

Az alábbi szavakat szódolgozathoz meg kell tanulni! 

 

deep fried pork ribs PORK TENDERLOIN BRASSÓ STYLE PAPRIKA CHICKEN 

pork chop pork fillet if 

divide remove smaller chickens 

ponder the meat diced potato in this case 

meat tenderiser put aside thigh 

dip place breast 

then crushed  garlic for each  guest 

drip later enough 

excess oil juicy meat portion 

paper towel when cut into pieces 

prepare fried  potatoes when it becomes a purée 

garnish smoked bacon cover the pot 

French fries  add the rest of the chopped 
green pepper 

lettuce  tender 

or  thicken the dish 

well beaten eggs  bring to boil 

  pour the gravy on the chicken 
pieces 

  Hungarian noodles 

  use 

  bigger 

 

 

  



COTTAGE CHEESE 
DUMPLINGS 

PANCAKES FILLED WITH WALNUT 
CREAM 

PLUM DUMPLINGS 

semolina  sift the flour drain and mash 

combine soda water bakeboard 

egg  yolks mix the ingredients until smooth  to cool  it completely 

beat the egg whites 
until stiff 

for the filling crumble the lard in the flour 

gradually fold the 
beaten egg whites 

ground walnut knead 

 cleaned and soaked raisins mashed potato 

let the mixture rest boil together let it res t in a cool place 

with damp hands 
form balls 

SPREAD roll out 

come to surface roll up well floured bakeboard 

toast the 
breadcrumbs 

 floured rolling pin 

  thick  

  cut out 

  squares 

  remove the stones from the 
plums 

  cut into halves  

  too big 

  ground cinnamon 

  dough 

  simmer until they are firm to the 
touch 

  slotted spoon 

  rinse 

  lukewarm water 

  coat 

  sugar seasoned with cinnamon 

 

 

  



Kidolgozott tételek a vizsgafelkészüléshez 
 

9. tétel  

1 vizsgafeladat. Önnek a tanult idegen nyelven párbeszédet kell folytatnia az alábbi témakörben: 5 

féle, a szárazáruk csoportjába tartozó élelmiszert kell vételeznie a raktárból. Mondja meg a 

raktárosnak, melyik élelmiszerből milyen étel fog készülni 

 

 From the store room I can take dry goods like : flour, different kinds of pasta, tins, spices, rice, 

mustard, mayonnaise. 

A raktárból  a következő szárazárut tudok  tudok vételezni mint: liszta , különböző tésztaféléket, 

konzerveket, fűszereket, rizst, mustárt , majonézt. 

From the rice I can prepare delicious  RISOTTO, STEAMED AND FRIED RICE WITH VEGETABLES for 

those who are vegetarian, from the flour  I can make DUMPLINGS  which can be served  with 

STEWS AND PAPRIKA CHICKEN . 

 Rizsből el tudom készíteni a finom Risotto-t, párolt és sült rizst azok számára, akik vegetáriánusok, 

lisztből el tudom készíteni a galuskákat, pörköltekhez és paprikás csirkéhez tálalhatjuk. 

For dessert I can make pancakes from the flour. Lisztből palacsintákat tudok készíteni. 

From the pasta  I can make SPAGHETTI BOLOGNESE, SPAGHETTI  AND MEATBALLS, BAKED 

SPAGHETTI CARBONARA, CREAMY GARLIC CHICKEN PENNE, PENNE WITH ROASTED SUMMER 

VEGETABLES. 

Tésztából készíthetek bolognai spagettit, spagettit húsgombócokkal, spagetti carbonárát, 

fokhagymás krémes pennét, pennét  pirított nyári zöldségekkel. 

 
  



10.tétel  

1 vizsgafeladat. Mondja el, milyen baromfiféléket ismer, és milyenrészeire szoktuk azokat felbontani!  

Ismertesse az egyik, ÖN által jól ismert SZÁRNYASBÓL készült étel receptjét. 

 

I know the following poultry: chicken ,hen, duck, goose , turkey, quail(fürj), common pheasant( 

fácán) 

A  következő baromfiféléket ismerem. csirke, tyúk, kacsa, liba , pulyka, fürj, házi fácán. 

We can use the following poultry cuts wings, thigh, drumstick, whole leg, breast, backs and neck. 

Következő részekre bontjuk: szárny, felső és alsócomb, egész comb, mell, farhát és nyak. 

We can also use the offals of the poultry like: heart, liver, gizzard  they are very popular in the 

Hungarian cuisine. 

Szintén belsőségeket használhatunk  mint: szív, máj, zúza, nagyon közkedveltek a magyar konyhában. 

Maybe the most well known Hungarian dish from poultry  is the PAPRIKA CHICKEN. It is easy to 

prepare, but my favourite meat dish is chicken breast rolls! 

Talán a legjobban ismert  magyar étel szárnyasból ez a Paprikás csirke, nagyon könnyű az elkészítése, 

de a kedvencem ez a csirke rolád sajttal gombával töltve. 

 

Itt beszélj a kedvenc húsételedről ezt átvettük a 4. tételnél Chicken 

breast roll, fénymásolatot kaptatok!!! 

  



11.tétel 

1 vizsgafeladat. Külföldi diákok érkeztek a gyakorlati munkahelyére, s a magyar konyha 

jellegzetességeiről érdeklődnek. Mondja el nekik a magyar konyhában használt jellegzetes 

fűszereket és ízesítő anyagokat, majd soroljon fel ételpéldákat azokhoz. 

 

Traditional herbs and spices of the Hungarian cuisine are: tarragon, sage, thyme, rosemary, 

cumin, caraway seed. 

Tradicionális fűszerek és fűszernövények a magyar konyhában: tárkony, zsálya,kakukkfű, 

rozmaring, római kömény, köménymag. 

These spices and herbs are used for the following dishes: red paprika for stew dishes , sage 

for fish, rosemary for lamb. 

Ezeket a fűszereket és fűszernövényeket a következő ételekhez használhatjuk fel: 

fűszerpaprikát a pörköltekhez, zsályát a halakhoz, rozmaringot a bárányhoz. 

To get sour flavour we use vinegar or sour cream. 

 Hogy savanykás ízt kapjunk ecetet vagy tejfölt használunk. 

To get sweet taste we use sweeteners like: sugar, honey 

Hogy édes ízt kapjunk édesítőszereket használunk mint cukor, méz 

  



3. VENDÉGLÁTÓ GAZDÁLKODÁS 

Óraszám Téma  

1 Számonkérés Redmenta/Kahoot 

2 Vizsgafeladatok gyakorlása Google tanterem 

3 Vizsgafeladatok gyakorlása Google tanterem 

4 Számonkérés Redmenta/Kahoot 

5 Vizsgafeladatok gyakorlása Google tanterem 

6 Vizsgafeladatok gyakorlása Google tanterem 

7 Számonkérés Redmenta/Kahoot 

 

4. FOGLALKOZTATÁS I.-II. 

Óraszám Téma Felület 

1 Motivációs levél 
házi dolgozat készítésének 

kiértékelése, Google tanterem 
2 Az internetes álláskeresés Google tanterem 
3 Az internetes álláskeresés Google tanterem 
4 Az internetes álláskeresés Google tanterem 
5 Az internetes álláskeresés Google tanterem 
6 Az internetes álláskeresés Google tanterem 
7 Az internetes álláskeresés Google tanterem 
8 Az internetes álláskeresés Google tanterem 
9 Az internetes álláskeresés Google tanterem 

10 Számonkérés Online interjú 
11 Számonkérés Online interjú 
12 Számonkérés Online interjú 
13 Számonkérés Online interjú 

 

  



5. ÁLTALÁNOS ÉLELMISZERISMERET  

Adalékanyagok jellemzése, adagolásának szabályozása 

E-szám értelmezése 

Mesterséges édesítőszerek fajtái, édesítő hatása, tápértéke energiatartalma felhasználása a diétás 
termékeknél 

Színezőanyagok, térfogatnövelő szerek, savanyító szerek. 

Emulgeálószerek, stabilizáló szerek és zselírozó anyagok 

Tartósítószerek, módosított keményítők, ízfokozók jellemzői, fajtái felhasználása 

Ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagok jellemzése és felhasználása 

ismétlés (9.-10. évfolyam tananyagából) 

Élelmiszerek összetevői víz és szárazanyagok 

Emésztés, tápanyag felszívódás. 

Élelmiszerek tartósítása  

Alap ízeket befolyásoló anyagok Természetes édesítőszerek Só jellemzése felhasználása 
Ecetek jellemzése felhasználása  

Fűszerek  

A tej, tejkészítmények 

Tojás felépítése, összetétele 

Malomipari termékek, Lisztek Kenyerek, péksütemények Száraztészták 

Állati eredetű zsiradékok Növényi eredetű zsiradékok  

Húst szolgáltató állatok Húsipari termékek  

Zöldségek  

Gyümölcsök 

 

 

  



6. 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. április 22-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 

  



7. BIBLIAISMERET 

 

1. Jézus születésének körülményei 

(Milyen volt Jézus korában Izráel helyzete? Miért várták a zsidók a „messiást”? Milyen 
csodák történtek Jézus születésekor?) 

 – olvasmány: Biblia, Lukács evangélima 1. és 2. rész 

 

2. Jézus tanítása 

(Mit tartalmaz a „Hegyi beszéd”? Jézusnak hány tanítványa volt? Mit jelent az 
„evangélium” szó?)  

– olvasmány: Biblia, Máté evangéliuma 5, 6 és 7. rész 

 

3. Jézus halála és feltámadása 

(Miért halt meg Jézus? Miért központi eleme Jézus halála a keresztyén gondolkodásnak? 
Mit ünnepeltek a zsidók és mit ünnepelnek a keresztyének húsvétkor?)  

– olvasmány: Biblia, Márk evangéliuma 14, 15 és 16. rész 
 

 

  



TANKÖNYV 

 

Tantárgy Könyv Száma Ár 

Élelmiszerismeret Élelmiszer-alapismeretek CD-ROM melléklettel KP-2337 3400 

Vendéglátó gazd. 

Vendéglátás és gazdálkodás szakiskolásoknak 2. MK-6037-0 1595 

Vendéglátás és gazdálkodás szakiskolásoknak 3. MK-6038-9 1595 

Vendéglátás és gazdálkodás szakiskolásoknak Példatár MK-6039-7 1845 

Vendéglátás és gazdálkodás szakiskolásoknak 1. MK-6036-2 1595 

Ételkészítési ismeretek Szakács szakmai ismeretek TM-61001 3255 

Szakmai idegen nyelv 
New English File Elementary Student’s Book OX-4384254 2388 

New English File Elementary Munkafüzet CD melléklettel OX-4501057 1883 

 Összesen:  17556 

 
 


