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1. IRODALOM ÉS MŰVÉSZET 

 

A modern magyar próza köréből: 
Ottlik Géza: Iskola a határon (a mű ismerete, a szerző életpályája, Színes irodalom 12. tk. 
231–236.) 
Művelődés és kultúra a 20. századi magyar irodalom második felében. A korszak alkotói 
(Színes irodalom 12. tk. 194–222.) 
Tételkidolgozás, tételpótlás: 
Mészöly Ágnes: Rókabérc (a mű elolvasása, a krimi műfaj jellegzetességeinek kigyűjtése) 
Shakespeare: Romeo és Júlia (Mohácsy Károly: Színes irodalom 9. tk. 220–228. ) 
Ibsen: Nóra (pótlás: a mű elolvasása) 
 
+Az eddig tanult szóbeli tételek témaköreinek ismétlése a kiadott tétellista alapján 

 

 

2. ANYANYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

 

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



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 

 

letöltendő tankönyvek: 

 

1. https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-504011101_1 

 

feldolgozandó részek: 

127-251. oldal 

 

2. https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-504011201_1   

 

feldolgozandó részek: 

6-159. oldal 

 

5. ANGOL 

Előző évek érettségi feladatai: 
www.oktatas.hu 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok_vizsgatargyankent 

 

6. MATEMATIKA 

 

Témakör Oldalszám 

Koordináta-geometria 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Háromszög nevezetes vonalai, 
pontjai, körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételeket 
ismerni kell. 

Vektorok a koordináta-rendszerben. Két pont távolsága, szakasz hossza. 
Skaláris szorzat kiszámítása koordinátákkal. Szögszámítás skalárszorzat 
segítségével, vektorok hajlásszöge. Felezőpont, súlypont, osztópont koordinátái. 
Az egyenest meghatározó adatok: irányvektor, normál vektor, irányszög, 
iránytangens (meredekség).  Két egyenes párhuzamosságának és 
merőlegességének feltételei. Az egyenes normálvektoros egyenlete felírása. A 
háromszög nevezetes vonalainak egyenlete. Metszéspont meghatározása. Adott 
középpontú és sugarú kör egyenlete. Kör és egyenes helyzete. Adott pontban 
húzott érintő egyenlete. 

Tk.: Sokszínű 
matematika 11.  

Számsorozatok 

Számtani sorozat, mértani sorozat. Képletek: általános tag, tagok összege 
kiszámítása. Kamatszámítás, százalékkal növekedett/csökkentett érték. Erre 
egyenletek felírás, kiszámítása 
Térgeometria   

Háromszög, négyszög, sokszög kerülete, területe. Kör és részeinek kerülete, 
területe. Hasáb, henger felszíne, térfogata 

Tk.: Sokszínű 
matematika 12.  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-504011101_1
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-504011201_1
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok_vizsgatargyankent


gúla, kúp, csonkatestek , gömb felszíne, térfogata 
Nem lesz kötelező beadandó ebből a témakörből. 

7. FIZIKA 

 

Témakör Oldalszám 

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

Témakör Oldalszám 

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