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1. MAGYAR IRODALOM 

 

Tankönyv: Pethőné Nagy Csilla – Irodalom 12.  II. kötet (2017. kiadás) 
 
A modern magyar próza köréből: 
Örkény István (tk. 157–163.) és Mándy Iván kisprózája (tk. 173–177.) 
Formáló közösségek témakörből:  
Nádas Péter: Egy családregény vége – részletek (tk. 179–187.) 
Illyés Gyula: Puszták népe – részletek (tk. 195–203.) 
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai – részletek (tk. 204–211.) 
Modern drámairodalomból: 
Németh László: Villámfénynél – részlet (tk. 213–219.) 
Spiró György: Prah – részlet (tk. 225–230.) 
Poétikai fordulat irodalmunkban: 
Szemelvények Tandori Dezső, Orbán Ottó és Petri György költészetéből, valamint Parti Nagy 
Lajos, Esterházy Péter és Garaczi László prózájából (tk. 234–246.) 
 
Tételkidolgozás, tételpótlás: 
Csáth Géza novellái (11.-ben tanultak alapján) 
Mészöly Ágnes: Rókabérc (a mű elolvasása, a krimi műfaj jellegzetességeinek kigyűjtése) 
Rimbaud költészete (11.-ben tanultak alapján) 
Shakespeare: Romeo és Júlia (9.-ben tanultak szerint) 
Ibsen: Nóra (pótlás: a mű elolvasása) 

 

 

2. MAGYAR NYELVTAN 

 

Tételismétlés: 
A szavak csoportosítása hangalak-jelentés viszonya alapján (önálló kidolgozás tanultak 
alapján) 
Az egyszerűbb szóképek és alakzatok (önálló kidolgozás a tanultak alapján) 
Szövegalkotás gyakorlása: 
Gyakorlati szövegalkotás 120-200 szó terjedelemben: érvelés, hivatalos levél, motivációs 
levél; + szóbeli műfajok: a felszólalás és a hozzászólás formai követelményei 

 

 

  



3. TÖRTÉNELEM 

 

1. óra: Az életszínvonal és mindennapok a Kádár-korszakban 113-117. oldal 

2. óra: A szocialista rendszer válsága a nyolcvanas években 118-121. oldal 

3. óra: A rendszerváltoztatás Magyarországon 122-125. oldal 

4. óra: Népesedési viszonyok és társadalmi változások a szocialista Magyarországon 126-

129. oldal 

5. óra: Nemzetiségek és etnikumok Magyarországon. 130-135. oldal 

6. óra: Összefoglalás 

7. óra: Témazáró dolgozat 

8. óra: Az Európai Unió kialakulása és felépítése 138-143. oldal 

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

10-11. óra: Az új világrend és gondjai 157-162. oldal 

12. óra: Részösszefoglalás 

13. óra A demokratikus rendszer kiépítése 170-174. oldal 

14-15. óra: Az új magyar demokrácia működése 

16-17. óra: A piacgazdaság kiépítése 

18. óra: A társadalmi viszonyok alakulása 186-190. oldal 

19. óra: Külpolitika 191-194. oldal 

20-21. óra: Magyarország nemzetiségei 1990 után 195-200. oldal 

22. óra: Oktatás, kultúra 201-206. oldal 

23. óra: Összefoglalás 

24. óra: Témazáró dolgozat 

25. óra: Ismétlés az érettségi témakörökből 

26. óra: Ismétlés az érettségi témakörökből 

27. óra: Ismétlés az érettségi témakörökből 

28. óra: Ismétlés az érettségi témakörökből 

 

 



4. ANGOL 

 

Középszintű érettségi 10 témaköre 

1.Személyes vonatkozások, család 

2.Ember és társadalom 

3.Környezetünk 

4. Az iskola 

5. A munka világa 

6. Életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

8. Utazás, turizmus 

9. Tudomány és technika 

10. Gazdaság 

 

Tankönyv: New English File Unit 6 ( old. 70-75)  

 SHOULD/SHOULDN’T (módbeli segédige jelentése KELLENE) 

 GET (kifejezések a GET igével ,tankönyv old: 152 

 AT THE PHARMACY / A GYÓGYSZERTÁRBAN 

 WHAT DO YOU REMEMBER? (page 74) 

 

     New English File Unit 7 (old.76-86) 

 

 Present Perfect+ FOR and SINCE  (BEFEJEZETT JELEN) 

 Present Perfect or Past Simple     ( BEFEJEZETT JELEN vagy EGYSZERŰ MÚLT) 

 USED TO- jelentése VALAHA) SCHOOL SUBJECTS: HISTORY, GEOGRAPHY etc. 

ISKOLAI TANTÁRGYAK, TÖRTÉNELEM, FÖLDRAJZ stb. 

 PASSIVE (SZENVEDŐ SZERKEZET) 

 

 WHAT DO YOU REMEMBER?(old.86) 
 

 



5. MATEMATIKA 

 

Nincs feldolgozandó témakör. Ismétlés (szabálykönyv), rendszerező összefoglalás. 

Tételtanulás (kiadásuk folyamatban). 
 

6. BIOLÓGIA 

Magyarország Nemzeti Parkjai (10 park) 

A kijelölt Nemzeti Parkról bemutató készítése és elküldése a szaktanárnak. 

 

7. NÉMET 

 

1. hét M 46/19, 4720 lefordítani, leírni 

2. hét 47/21,22 lefordítani, leírni 

3. hét Mf 48/23 lefordítani, leírni 

4. hét Mf 48/24+ 4 párbeszéd, 1 lefordítani, 48/25 lefordítani 1-et 

5. hét Mf 50/26,27,28 

6. hét Tk 50/ 4 lefordítani, 51/5,6 

 

 

A kitöltött feladatokat fotózzák le, amikor megcsinálták és küldjék el a rbow6937@gmail.com 
címre. 

 

Ezen kívül ezt a linket nézzék meg és csinálják meg benne az első 3 leckét, mindkét fajtából. Ott is 
fotózzák le a képernyőt és küldjék el. 

 

http://direkt.e-klett.hu/diakoknak/online-feladatok-az-egyes-leckekhez/on-line-tesztek-lektion-1-
10/direkt-1-lektion-1/ 

 

  

mailto:rbow6937@gmail.com
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8. MŰVÉSZETEK 

Kiadott témaköröknek megfelelő beadandó feladat elkészítése. 
 

9. 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 

  



10. BIBLIAISMERET 

Az egyháztörténeti áttekintés lezárult, a reformációval. A főbb irányzatokat átnéztük, a 
különbségeket áttekintetük. Jó pár kitekintés is volt a kérdések mentén. 

A legutolsó órán egy filmet kezdtünk el nézni, ami beszélgetés indító lett volna. Több 
társadalmi kérdéssel is foglalkozik, mint a szegregáció, rasszizmus, hivatás, illetve hogyan 
tud a hit életformáló lenni emberek életében. 

Ezen a linken elérhető: https://nicelife.hu/galeria/film/woodlawn.php 

Hasznos időtöltésként, pihenésként megnézendő. Ajánlott film. 

A március végi és április eleji órán a húsvéti eseményekről lett volna szó. 

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

Az eseményekről ez a legrövidebb és legérthetőbb leírás. Elolvasása után egy filmet 
ajánlanék  

Több feldolgozás is készült Jézus életéről, melyek visszaadják a kor hangulatát. A 
kortörténetileg hiteles filmek mai filmnézési szokásokkal nehezen nézhetők. Emiatt Lee 
Strobel életével kapcsolatos filmet kellene megnézni. 

Ezen a linken elérhető: 

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

(Lee könyve, ugyanezzel a címmel a Harmat kiadó gondozásában elérhető.) 

  

https://nicelife.hu/galeria/film/woodlawn.php
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TANKÖNYV 

Tantárgy Könyv Száma  

Biológia Biológia a szakközépiskolák 12. évfolyama számára NT-17459 1080 

Magyar irodalom 

Irodalom 12. I. kötet NT-16420/I 1320 

Irodalom 12. II. kötet NT-16420/II 1320 

Irodalom 12. szöveggyűjtemény NT-17548 710 

Magyar nyelv 
Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 
12. évfolyama számára 

MS-2373 1690 

Történelem 
Történelem 12. a középiskolák számára NT-17442 1000 

Középiskolai történelmi atlasz CR-0082 2600 

Matematika Matematika 12. NT-17412 1000 

 Összesen:  14160 

 

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

 


