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1. IRODALOM ÉS MŰVÉSZET 

 

AJÁNLOTT (vagyis nem kötelező) tankönyv: Mohácsy Károly Színes irodalom 11. (vonatkozó 
fejezetei)  

 
Arany János pályaképe és balladaköltészete 
Madách Imre: Az ember tragédiája 
Az európai realista irodalom nagy alakjainak pályaképe: Flaubert, Tolsztoj, Dosztojevszkij, 
Csehov és Ibsen 
A modern líra alkotóinak pályaképe: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Rilke és Whitman 
A Nyugat I. nemzedékének tagjai, a nemzedék irodalmi jelentősége. Részletesen: Ady Endre, 
Babits Mihály, Móricz Zsigmond és Kosztolányi Dezső pályaképe 

 

 

2. ANYANYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

 

AJÁNLOTT (vagyis nem kötelező) tk. Antalné – Raátz: Magyar nyelv és kommunikáció 11-12. 
(2004. Nemzeti Tankönyvkiadó) vonatkozó fejezetei 

 

Stílusrétegek (magánéleti szöveg, hivatalos szöveg, tudományos szöveg, sajtószöveg) 
Szépirodalmi stílus. Kifejezőeszközök (hangok, szókincs, szóképek, alakzatok) 
Nyelvművelés 
 

 



3. INFORMATIKA 

 

Továbbra is szeretném, ha a kialakult helyzet ellenére megpróbálnánk az érettségit. Eddig 
nagyon jól csináltatok mindent, folytatni szeretném ezt a kialakult rendszert. Minden modult 
kell gyakorolni, a word-ot, a prezentációt, a weblapot, az excelt. Csak akkor tudod teljesíteni 
az érettségit ha fegyelmezetten minden feladatot megoldasz, mert a darabszám is számít. Ha 
nem találod meg a megfelelő menüt, pánikolni kezdesz majd az érettségin, és onnantól 
elveszett az egész. Tehát sok-sok feladatot kell megoldanod, hogy sikerüljön. Én azt 
szeretném, ha hetente minimum 3 feladatot küldenék, azt szépen otthon megcsinálnátok, 
majd visszaküldenétek. Higgyétek el, nem az számít, hogy egymástól elkérjétek, mert abból 
semmit sem tanulsz. Le is lehet a megoldásokat tölteni a netről, de abból sem tanulsz 
semmit. Akkor érünk el eredményt, ha tényleg lelkiismeretesen megpróbálod megoldani a 
feladatot, amit küldök. Ha elakadsz, szólj, segítek, ha nem megy, ne add fel, keresd a 
menüben a megoldást. Az érettségin is biztosan lesz olyan feladat, ami nem jut eszedbe 
elsőre. De megpróbáljuk, és együtt sikerülhet! Rajtad múlik. 

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

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

Tegyünk meg mindent, hogy ebben az évben ez az egy tárgy sikerüljön. 

 

Az érettségi vizsga word 
moduljának gyakorlása 
önállóan 

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

Az érettségi vizsga 
prezentáció moduljának 
gyakorlása önállóan 

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

Az érettségi vizsga weblap 
moduljának gyakorlása 
önállóan 

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

Az érettségi vizsga 
táblázatkezelő moduljának 
gyakorlása önállóan 

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

 

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


4. TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

Közép- és Kelet-Európa a 
középkorban 

Szláv népek (morva, cseh, lengyel, orosz) (1 
óra) 

Balkán (horvát, szerb, bolgár, román) és 
Bizánc. 

Mongol Birodalom. (1 óra) 

Oszmán Birodalom 
Oszmán hódítás (1 óra) 

Az Oszmán Birodalom szervezet (1 óra) 

Feladatlap (1 óra)  

A román és gótikus stílus 
Román stílus (1 óra) 

Gótikus stílus (1 óra) 

Feladatlap (1 óra)  

A magyar nép őstörténete, 
honfoglalás 

Őstörténet, vándorlás (1 óra) 

A honfoglalás (1 óra) 

Kalandozások (1 óra) 

Feladatlap (1 óra)  

 



5. ANGOL 

óra sorszáma/oldal tartalom 

1./44, 128, 129 object pronouns (4C) 

2./45 reading – Five Classic Love Stories 

3./45 new vocabulary 

4./46 music - vocabulary 

5./128, 129 possessive pronouns (4D) 

6./49 writing – Describing a friend 

7./50 What do you remember? Grammar, 
vocabulary 

8./51 Can you understand this text? 

9./130, 131 past simple of be: was/were (5A) 

10./53 reading (exercise 4, statues), vocabulary (word 
formation) 

11./54, 112 reading – A tale of two Sydneys 

12./130, 131 past simple regular verbs (5B) 

13./55 past simple regular verbs (exercise 2), past 
time expressions (exercise 4) 

14./150 go, have, get 

15./56 reading – Girls’ night out 

16./57 exercise 2 c, d 

17./57, 130, 131, past simple irregular verbs 

18./154, 155 irregular verbs 

19./58 reaing – Murder in a country house 

20./61 writing – A holiday report 

21./62 What do you remember? Grammar, 
vocabulary 

22./63 Can you understand this text? 

23./151 Vocabulary – Flats and houses  

24./132, 133 There is/are (6A) 

25./66 Prepositions of place 

26./66, 67 Reading – Would you like to spend a night…? 

27./68 vocabulary – Love your neighbour? 

28./132, 133 present continuous (6C) 

29./132, 133 present simple or present continuous? (6D) 

30./152 vocabulary – Town and city 

31./73 writing – A postsard 

32./74 What do you remember? grammar, 
vocabulary 

33./75 Can you understand this text? 

34./153 vocabulary - Food 

35./134, 135 countable/uncountable nouns, a/an, 
some/any 

 

 

6. MATEMATIKA 

Ajánlott tankönyvek: 
Sokszínű matematika 9.  (MS-2309)  és 10. (MS-2310)  

Az érthető matematika tankönyvcsalád: Matematika 9. (Kód: NT-17112) és Matematika 10. 
(NT-17212) 

 



Témakör Oldalszám 

5. Elsőfokú egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer, szöveges feladatok 

(számonkérés folyamatban) 

6. Geometriai transzformáció 

Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás, pont körüli forgatás. Vektor. 
Tengelyesen szimmetrikus, középpontosan szimmetrikus alakzatok. 
Egybevágóság. 

 

Sokszínű 9. 

7. Algebra: gyök, másodfokú egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer 

A négyzetgyök, n-dik fogalma. A négyzetgyökvonás azonosságai. A négyzetgyök 
függvény. Másodfokú egyenlet megoldása megoldóképlettel vagy egyéb 
speciális módszerrel.  Teljes négyzetté alakítás. Diszkrimináns szerepe. Hiányos 
másodfokú egyenlet megoldása. Számtani és mértani közép. Másodfokú 
egyenlőtlenség, egyenletrendszer megoldása. Négyzetgyökös egyenletek. 

8. Hasonlóság 

Középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági arány. Hasonló 
alakzatok. Háromszögek, négyszögek, sokszögek hasonlóságának alapesetei.  
Magasságtétel, befogótétel. Hasonló síkidomok területének aránya. Hasonló 
testek felszínének és térfogatának aránya. 

Sokszínű 10. 



7. 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. 

 
 

 



8. BIOLÓGIA 

Kérem a kiadott beadandó feladatlapot, határidőig, de legkésőbb április 29-éig emailben 

elküldeni nekem, a zitus13@gmail.com email címre. 

További felkészülési anyagok a tanévre! 

Továbbá egy újabb beadandó feladatlap kerül még kiosztásra a tanév során ( ennek 

várható időpontja április vége) 

 

K I V Á L A S Z T Á S 

A kiválasztás a vérből történik. 

Részei: 

- Vese (2): páros szerv, a gerincoszlop két oldalán fekszik, 

- Húgyvezeték (4): páros szerv, mindkét veséből kilép, húgyhólyagba torkollik,  

- Húgyhólyag ( 5): egy van belőle. A húgycső nyílik belőle, 

- Húgycső (6) 

 

 

 

 

 

  

mailto:zitus13@gmail.com
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Urinary_system.svg&filetimestamp=20100107184855


Vese részei: 

- Kéregállomány 

- Velőállomány 

- Vesemedence 

 

A vese működési egysége a nefron.  

Nefron részei: 

 - Vese testecske:  

Kettős falú tokból áll, amibe egy hajszálér gomolyag mélyed. A vesetestecske tokjába belépő 

verőeres vér átmérője nagyobb, mint a kilépőé, ezért a hajszálér falán a vérplazma egy része 

átpréselődik. Az érplazma fehérjéi nem jutnak át az érfalon. Ami így keletkezik az a szűrlet (napi 

180 liter). 

Szűrlet: a vérplazma fehérjéinek kivételével minden olyan anyagot tartalmaz, ami a 

vérplazmában van (fehérjementes vérplazma). Ebből azonban néhány anyagra a szervezetnek 

még szüksége van.  

- Kanyarulatos csatorna: 

A kanyarulatos csatorna egyes részein a hasznos anyag visszaszívódik. A felesleges anyag 

kiválasztódik. Kialakul a vizelet. Napi mennyisége kb. 1,5 liter.  

 

A nefron feladatai: 

- Szűr 

- Aktívan kiválaszt 

- Visszaszív 

 

A vizelet útja: gyűjtőcsatorna → vesemedence → húgyvezeték → húgyhólyag → húgycső → külvilág. 

 

Betegségei: 

- Cukor a vizeletben: cukorbetegségre utal. 

- Vér a vizeletben: gyulladásra utal. 

- Kalcium- oxalát kristály a vizeletben: vesekő. 

- Hólyaghurut: húgyhólyag nyálkahártyájának a gyulladása, ami egyébként a húgycsövön felszálló 

fertőzés. Zavaros vizelet, láz, fájdalmas vizelési inger. 

- Vesegyulladás, vesemedence gyulladás: baktériumos fertőzés következménye. Hidegrázás, magas 

láz, nagyon erős vesetájéki fájdalom. 

 

 

  



I D E G R E N D S Z E R 

 

100 milliárd idegsejt kommunikál az agyban. Idegsejtek alkotják. 

Idegsejt: 

 

 

 

 

 

Az emberi idegrendszer 

∕                          \ 

Központi                      Környéki 

∕    \                ∕       |         \ 

Agyvelő       Gerincvelő            Agyidegek( 12 pár)    Dúcok    Gerincvelői idegek  

        ↓ 

       31 pár 

 

 

Csontos tokban helyezkedik el. 

Agyvelő: koponya 

Gerincvelő: gerincoszlop 

Csontos tok → kemény hártya → lágy hártya (az egészet kőrbe veszi agy-gerincvelői folyadék, liquor) 

 



Gerincvelő:  

 

  

 

- nyaki szakasz   

- háti szakasz 

- ágyéki szakasz   

- keresztcsonti szakasz 

 

  



Agyvelő: 

 

 

A. Nagyagy: 

A tudatos működések központja és a legfelsőbb idegi központ. 

B.- C. Köztiagy: 

 - C. Hipotalamusz: hormontermelő 

 - B. Talamusz: látótelep 

A. Kérges test: 

E.  Középagy: 

 A tudatalatti, automatikus mozgások központja. 

 Pl.: pupilla reflex, rágási reflex. 

F.   Híd: 

 A nyúltvelői légzőközpontok működését szabályozza, összehangolja. 

 A mozgás szabályozásában is részt vesz. 

G. 

  Nyúltvelő:  

 Itt vannak az életfontosságú vegetatív központok: 

 emésztés, légzés, vérkeringés, nyelés, hányás, köhögés, tüsszentés. 

H.  Kisagy: 

 Mozgások összehangolása és az egyensúly megtartása. 

J.   Agytörzs: 

EEG: Az agyműködést figyeli. 



Környéki idegrendszer: 

12 pár agyideg 

1. Szaglóideg: tisztán érzőideg 

2. Látóideg: tisztán érzőideg 

3. Közös szemmozgató ideg: tisztán mozgató ideg 

4. Sodor ideg: tisztán mozgató ideg 

5. Háromosztatú ideg:  

6. Távolító ideg: tisztán mozgató ideg 

7. Arcideg: 

8. Egyensúlyozó és halló ideg: tisztán érző ideg 

9. Nyelv – garati ideg:  

10. Bolygóideg: 

11. Járulékos ideg: tisztán mozgató ideg 

12. Nyelvalatti ideg: tisztán mozgató ideg 

 

Gerincvelő: 

A nem akaratlagos mozgások központja a gerincvelő (pl.: térdreflex). 

Reflex működés. 

Reflex: Az idegrendszer felépítési és működési egysége. 

érző idegsejt → inger → ingerület → reflex központ → válaszreakció → mozgató idegsejten át →   

→ végrehajtó szerv 

 

Vegetatív idegrendszer: 

A nyúltvelővel van kapcsolatban. 

Szabályozza a létfenntartó életműködéseket. 

- Szimpatikus: 

Mozgósítja a szervezet működését.  

Energiát használ fel. 

- Paraszimpatikus: 

Energiatartalék 

Lassulás, szűkülés 

Energiaraktár a májban és izomban 

  



 

SZERV SZIMPATIKUS HATÁS PARASZIMPATIKUS HATÁS 

Szívműködés Gyorsul Lassul 

Vázizomzat ellátó vérerek Tágulás, jobb vérellátás Szűkül, kevesebb vér az izomba 

Hörgőcskék Tágulnak, fokozódó gázcsere Szűkülnek, lassuló gázcsere 

Bélcsatorna 
Bélmozgás lassul, emésztőnedv 

képződés csökken 

Bélmozgás fokozódik, 

emésztőnedv képződés megnő 

Sejtmagcsere folyamatok 
Lebontó folyamatok, energia 

felszabadulás 

felépítő folyamatok, energiát 

tárol 

Pupilla Tágul Szűkül 

 

ELVÁLTOZÁSOK: 

 

Agyrázkódás: 

Baleset, ütés vagy verekedés hatására. 

Következményei: fejfájás, szédülés, hányinger, látási és egyensúlyi zavar. 

Agyhártya,- és agyvelőgyulladás: 

- Kullancscsípés. 

- Vírusfertőzés következménye: kanyaró, mumpsz. 

- Bakteriális fertőzés továbbterjedése: fülből, orrmellék üregből. 

Következményei: bénulás és szellemi károsodás. 

Agy vérellátás keringési zavara: 

Agyvérzés, baleset, agyi erek meszesedése, magas vérnyomás betegség, hirtelen nagyfokú 

vérnyomás emelkedés. 

Következményei: beszédzavar, részleges vagy teljes érzésbénulás, részleges vagy teljes 

mozgásbénulás. 

Depresszió: 

Szomorú, nyomott hangulatú ember, önvádolás mindenért, alulértékelés. 

Neurózis: 

Tartós lelki megterhelésre jön létre, erőteljes betegség tudat. 

Idegesség: 

Rövid ideig tartó tünetek. 

  



H O R M O N R E N D S Z E R 

 

Szerves vegyületek, jellemzője, hogy kismennyiségben is jelentős élettani változást eredményez. 

Belső elválasztású mirigyek termelik. 

 

Belső elválasztású mirigyek: olyan sejtcsoportok, vagy szervek, amelyek váladékukat közvetlenül a 

vérbe adják le, az információt a vér szállítja a szabályozott célszervhez. 

Agyalapi mirigy, pajzsmirigy, mellékvese, hasnyálmirigy, here, petefészek. 

 

Az idegrendszer közti agyrésze a hipotalamusz kapcsolódik az agyalapi mirigyhez és így befolyásolja a 

hormonrendszer működését. 

Agyalapi mirigy: hipofizis. 

 

Agyalapi mirigy: 

Olyan hormonokat termel, ami befolyásolja a többi belső elválasztású mirigy működését. Ő áll az 

idegrendszerrel kapcsolatban. 

Két része van:  

- Elülső lebeny:  

Növekedési hormon: A növekedésre hat. Hiánya esetén arányos törpe növés lesz. A serdülőkorban 

alacsony ez a hormon és utána abba marad a növekedés. Túltermelődés esetén óriásnövekedés. 

Pajzsmirigy működését serkentő hormon: A pajzsmirigy működésére hat. 

Mellékvesekéreg serkentő hormon:  

Tüszőérést serkentő hormon: Nőkben és férfiakban is megtalálható, ivarsejtek érési folyamataira 

hat. 

Sárgatest érést serkentő hormon: Mindkét nemben megtalálható, a nő ovulációt követően a 

sárgatest kialakulását és hormon termelését indítja el. Férfiakban a herék hormon termelését váltja 

ki. 

Tejelválasztást serkentő hormon: Terhesség esetén a tejmirigyek tej elválasztására hat.  

- Hátulsó lebeny: 

Oxitocin: Simaizom összehúzódásra hat. Szüléskor a méhizomzatának összehúzódását váltja ki, és a 

tejmirigyek simaizomzatának összehúzódásával könnyíti szoptatáskor a tej leadását. 

 

Vazopresszin: A szervezet vízforgalmát szabályozza, szabályozza a vizelet mennyiségét is. Fokozza, 

vagy csökkenti a vesében a víz visszaszívást.  

 

  



Pajzsmirigy: 

A gége külső felszínén fekszik, egy jód tartalmú hormont termel, a tiroxint.  

Tiroxin: az anyagcsere folyamatokra hat. Ha túl sok van, akkor az anyagcsere felgyorsul. Hiánya 

esetén, nem arányos törpenövés lesz és a szellemi fejlődés is visszamarad. Normális működéséhez 

jód szükséges, ami táplálékkal és ivóvízzel kerül a szervezetbe. (pl.: jódozott konyhasó) 

Mellékvese: 

A két vese csúcsán helyezkedik el.  

Két része van: 

- Kéregállomány: a hormonja hat a só és vízháztartásra, a szénhidrát anyagcserére, fehérje beépítést 

fokozó hatás, amely kifejezetten fontos az izomgyarapodásnál.  

 

- Velőállomány: hormonja az adrenalin, amelynek olyan hatása van, mint az idegrendszer szimpatikus 

hatása. Fokozza a szívverést, tágítja a szív és izom ereit, növeli a vérnyomást, emeli a vércukor 

szintet, fokozza a szervezetteljesítő képességét. Szervezetet érő ingerre (pl.: fájdalom, félelem, 

éhezés, fertőzés) fokozott adrenalin termelés, ez a stressz. 

 

Hasnyálmirigy: 

 nem csak emésztőmirigy, hormontermelő sejtcsoportja révén hormont termel. Langerhans- féle 

sziget. Hormonja az inzulin, a cukoranyagcserét szabályozza, segíti a sejtek szőlőcukor felvételét és 

felhasználását. Cukor felesleges raktározása (máj, izom), így csökken a vércukor szintje. Hiánya 

esetén fellép a cukorbetegség. glükagon és az adrenalin is ellentétes. 

 

I. Fiatalkori cukorbetegség: 

Kamaszkorban hirtelen alakul ki, hirtelen fogyás, rosszullét. A hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjei 

elpusztulnak, ezáltal nincs inzulin, Megemelkedik a cukorszint. 

Kezelése: diétás étrend, inzulin adagolása. 

II. Szerzett cukorbetegség: 

Fokozatosan alakul ki, van inzulin, de nem kellő mennyiségben, elhízáshoz, has tájéki zsírpárnák 

kialakulásához vezet.  

Kezelése: gyógyszeres és diétás kezelés, valamint rendszeres testmozgás. 

 

Mindkét típusra jellemző tünetek: 

- Kórós szomjúság 

- Kimerültség, 

- Magas a vércukorszint, 

- Cukor a vizeletben, 

- Testsúly csökkenés, 

- Lassú sebgyógyulás. 

 

  



Kezeletlen cukorbetegség: 

- Szívkoszorúér betegség, 

- Vesebetegség, 

- Vakság, 

- Nehezen gyógyuló fertőzések, 

- Többszörös kómába esés, 

- Halál. 

 

Az aceton szagú lehelet cukorbetegségre utal. Cukor hiányában a szervezet a zsírból nyer energiát, 

ennek melléktermékeként aceton halmozódik fel. 

A beteget stabil oldalfekvésbe kell helyezni, majd kihívni hozzá a mentőket!! 

Tilos Folyadékot önteni az eszméletlen beteg szájába, valamint cukrot adni neki!! 
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