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1. IRODALOM 

 

Ady Endre 

Forradalmi versek (A márciusi Naphoz, 
Rohanunk a forradalomba) (2 óra) 

Háborús versek (Emlékezés egy nyár-
éjszakára, Ember az embertelenségben, Az 
eltévedt lovas) (2 óra) 

Ady Endre életműve (1 óra)  

Feladatlap (2 óra)  

Juhász Gyula 

Élete, munkássága (1 óra) 

Anna-versek (Milyen volt, Anna örök) (1 óra) 

Egyéb versek (Tiszai csönd, Testamentum, 
Tápai lagzi) (2 óra) 

Tóth Árpád 

Élete, munkássága (1 óra) 

Magány és hangulatlíra (Meddő órán, Esti 
szonett) (1 óra) 

Elégia egy rekettyebokorhoz (1 óra) 

Impresszionizmus és tájlíra (Körúti hajnal, 
Esti sugárkoszorú, Lélektől lélekig) (2 óra) 

Feladatlap (2 óra)  

 

 

2. MAGYAR NYELV 

 

A szöveg 
A szöveg jellemzői (1 óra) 

Szövegösszefüggés, beszédhelyzet (1 óra) 

Élőbeszéd és írott szöveg 
Élőbeszéd és írott szöveg összehasonlítása (1 
óra) 

Feladatlap (1 óra)  

Szövegfajták 
A leíró szöveg jellemzői (1 óra) 

Az elbeszélő szöveg jellemzői (1 óra) 

 

 



3. TÖRTÉNELEM 

 

1-2. óra: Az ellenállástól a megbékélésig 64-68. oldal 

3-4. óra: A kiegyezés tartalma, gazdasági kiegyezés 69-74. oldal 

5. óra: A nemzetiségi kérdés 75-78. oldal 

6. óra: A dualizmus megszilárdulása 79-84. oldal 

7. óra: A magyar kormányok a felzárkózás szolgálatában 85-89. oldal 

8. óra: A felzárkózó gazdaság 90-95. oldal 

9. óra: A népesedési és a nemzetiségi viszonyok alakulása 96-101. oldal 

10. óra: Városiasodás és asszimiláció 102-107. oldal 

11-12. óra: Átalakuló társadalom 108-113. oldal 

13. óra Új jelenségek a politikában 114-118. oldal 

14. óra: A boldog békeidők 119-124. oldal 

15. óra: Összefoglalás 

16. óra: Témazáró dolgozat 

17-18. óra: ÚJ TÉMAKÖR (Az első világháború és következményei) Órai cím: A háború 

kitörése 126-129. oldal 

19-20. óra: Az első háborús évek 130-133. oldal 

21. óra: A háború új vonásai 134-137. oldal 

22-23. óra: A világforradalom bűvöletében 138-141. oldal 

24-25. óra: A háborút lezáró békék 142-146. oldal 

26. óra: Magyarország a világháborúban 147- 151. oldal 

27-28. óra Forradalom és összeomlás 152-157. oldal 

 

 



4. ANGOL 

 

Tankönyv: English File Pre-intermedite Student’s Book 

 1 and 2 Revise and Check/ grammar, vocabulary/old.18!!! 

 

Tankönyv: Unit 3(old.20-27) 

Unit 3A Plans and Dreams- Tervek és Álmok (old.20-21) 

   Nyelvtan/ BE GOING TO (plans and predictions)  

    Airports/repterek 

Unit 3B Let’s meet again-Találkozzunk újra (old. 22-23) 

 Nyelvtan/PRESENT CONTINUOUS (future arrangements) folyamatban 

lévő jelen idő használata jövő időre. 

 VERBS+PREPOSITIONS/ IGÉK +PREPOZÍCIÓK , arrive in… 

 SOUNDING FRIENDLY 

      Unit 3C  What’s the word?(old. 24-25) 

 Nyelvtan/DEFINING RELATIVE CLAUSES-JELZŐI 

MELLÉKMONDATOK 

 EXPRESSIONS FOR PARAPHRASING: like, for example… 

 PRONUNCIATION IN a DICTIONARY 

PRACTICAL ENGLISH:RESTAURANT PROBLEMS-ÉTTERMI PROBLÉMÁK(old. 26-

27) 

 

 



5. MATEMATIKA 

Témakör Oldalszám 

Koordináta-geometria 1. része 

Vektorkoordináták használata, műveletek vektorokkal. Két pont távolsága. Skaláris 
szorzat vektorokkal. Szögszámítás skaláris szorzattal. Szakasz felezőpontjának, 
harmadolópontjának koordinátái. Háromszög súlypontjának koordinátái. Az egyenest 
meghatározó adatok: irányvektor, normálvektor, iránytényező (meredekség), irányszög 
fogalma. Az egyenes egyenletének felírása. Elég a normálvektoros egyenletet 
megtanulni. Érintő egyenlete.  Egyenesek metszéspontjának meghatározása 
egyenletrendszerrel 

141-170. 

Témakör Oldalszám 

Koordináta-geometria 2. része 

Kör egyenlete, alakjai, átírás egyikből a másikba (teljes négyzetté alakítással). Az egyenes 
és a kör metszéspontja. 

Kombinatorika 

Kombinatorikai eljárások ismétlése (permutáció, variáció, ismétlés nélküli kombináció) 
Nézzen utána 10. osztályos könyvből is. 

171-180. 
204-230. 

Témakör Oldalszám 

Gráf: gráf fogalma,részei, néhány alaptulajdonság ismerete, egyszerű feladatok 
megoldása (alapszinten) 

Valószínűség számítás  

binomiális eloszlás, statisztikai mintavétel, statisztika körülöttünk 

231-267. 
271-294. 

 
 

6. FIZIKA 

I. félév 

Témakör Oldalszám 

Az atommag felfedezése, összetétele, fizikai vizsgálata. 74-114. 

Témakör Oldalszám 

Pálya, keringés, forgás, bolygó, hold, üstökös, meteor, meteorit, űrkutatás. 116-150. 

  



7. BIOLÓGIA 
 

Kérem az itt kiadott anyagot a füzetbe folytatólagosan bemásolni!!!! 

2020.03.17-2020.03.24 

KIVÁLASZTÓRENDSZER 

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) 

 

 

 

Vese részei: 

- Kéregállomány 

- Velőállomány 

- Vesemedence 

 

A vese működési egysége a nefron.  

 

  

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


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. 

 

TANKÖNYV: 80 oldal-81. oldal 

 

 

  



8. NÉMET 

Normál tanterv szerint haladóknak 

1. hét Mf 47/20, 21 és 22 lefordítani, leírni 

2. hét Mf 48/23 lefordítani, leírni 

3. hét Mf 49/24 + 4db párbeszédet írni, 1-et lefordítani, leírni, 49/25 lefordítani 

4. hét Mf 49/26,27 lefordítani 

5. hét Mf 50/28 párbeszéd, 1-et lefordítani, leírni 

6. hét Tk 50/4 lefordítani, leírni, 51/5,6 

 

Előrehozott érettségire készülőknek 

 

www.oktatas.hu 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok_vizsgatargyankent 

 

Tetszőlegesen kiválasztott érettségi feladat megoldása, visszaküldése. 

http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok_vizsgatargyankent


9. 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


10. 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 

  



11. BIBLIAISMERET 

 

Jézus élete  

Szolgálata 

11-es tankönyv 

35.-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 
 

 

12. MŰVÉSZETEK 

Beadandó 

Impresszionizmus 

Szimbolizmus 

Szecesszió 

  

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


13. TANKÖNYV 

 

Tantárgy Könyv Száma  

Biológia Biológia a szakközépiskolák 11. évfolyama számára NT-17458 1080 

Fizika Fizika 11. Fény, atom, világegyetem NT-17315 1000 

Magyar irodalom Irodalmi szöveggyűjtemény 11. 
KN-0031/2 (NT-
0031/2) 

1135 

Magyar nyelv 

Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv a 11. 
évfolyam számára 

NT-17337 790 

Magyar nyelv és kommunikáció munkafüzet a 11. 
évfolyam számára 

NT-17337/M 640 

Angol nyelv 
English File Third edition Pre-Intermediate 
Student's Book 

OX-4598651 2100 

Matematika Matematika 11. NT-17312 1000 

Történelem 

Történelem 11. a négyosztályos gimnáziumok és a 
szakközépiskolák számára 

NT-17342 1000 

Történelem atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2 500 

 Összesen:  9245 

 
 

 

A matematika vizsgán használható Négyjegyű függvénytáblázat 
(NT-15129/NAT, sárga színű) 

 


