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1. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓ 

12. hét 
Kosztolányi Dezső: Édes Anna (1958) 

videa.hu feltöltötte: mozifilmbazar 

13. hét Kosztolányi Dezső: Boldog szomorú dal 

14. hét Titanic (1997) 

15. hét Megbeszélés, vázlatkészítés 

16. hét 
Beszédműfajok: elbeszélés, élménybeszámoló, 

felszólalás, hozzászólás, érvelés 

17. hét A Nyugat, internetes irodalmi lapok 

18. hét Kortárs irodalom jellemzői 

19. hét 
Térei János: Asztalizene 

Youtube: Asztalizene, színházi felvétel 

20. hét 
Egressy Zoltán: Portugál 

www.offferever.blog.hu 

21. hét Drámák összehasonlítása 

 

2. TÁRSADALOMISMERET 

 

1. óra: A szélsőségek évtizedei (II. világháború) 307. oldal 

2. óra: A Horthy-korszak 308. oldal 

3. óra: Magyarország a második világháborúban 309. oldal 

4. óra: Összefoglalás 

5. óra: Témazáró dolgozat 

6-7. óra: A megosztott világ 310-311. oldal 

8-9-10. óra: A vasfüggöny mögött 312-313. oldal 

11-12. óra: A hidegháború vége 314-315. oldal  

 

 

http://www.offferever.blog.hu/


3. ANGOL 

 

A szavak és a nyelvtani összefoglaló a munkafüzet hátuljában található. 
 

1. 
hét 

tk 60-63 

mf 32-33 
https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/present-progressive-1 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-1 

 

2. 
hét 

ismétlés: 

tk: 56-63 

mf 30-33 
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpre-prepro 

 

3. 
hét 

gyakorlás és teszt 

test 5 
https://www.youtube.com/watch?v=1ShOoOd3FAo 

 

4. 
hét 

tk 64-65, mf  34-35 
https://www.youtube.com/watch?v=urehttUgO3k 

https://www.youtube.com/watch?v=uZA6pIrwm-I 

 

5. 
hét 

tk 66-67, mf 36 
https://www.youtube.com/watch?v=uH4zogg_lWQ 

https://www.youtube.com/watch?v=QbeIFCTy9sU 

 

6. 
hét 

tk 68-69, mf 37, mf 54!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=tBPHmLuYSqU 

https://www.youtube.com/watch?v=OvFweyjRAPI 
 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/present-progressive-1
https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-1
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpre-prepro
https://www.youtube.com/watch?v=1ShOoOd3FAo
https://www.youtube.com/watch?v=urehttUgO3k
https://www.youtube.com/watch?v=uZA6pIrwm-I
https://www.youtube.com/watch?v=uH4zogg_lWQ
https://www.youtube.com/watch?v=QbeIFCTy9sU
https://www.youtube.com/watch?v=tBPHmLuYSqU
https://www.youtube.com/watch?v=OvFweyjRAPI


4. MATEMATIKA 

 

1.  
Mértékegységek 
és azok átváltásai 

Online feladatlapok, 
gyakorló appok, Google 
tanterem 

http://szamtan.eu/feladatok/feladatok.php  

2.  
Mértékegységek 
és azok átváltásai 

Online feladatlapok, 
gyakorló appok, Google 
tanterem 

http://szamtan.eu/feladatok/feladatok.php  

3.  Számonkérés Redmenta/Kahoot 
 

4.  
Számítások 
százalékokkal 

Online feladatlapok, 
gyakorló appok, Google 
tanterem 

http://www.ementor.hu/kviz/szazalekszamitas  

5.  
Számítások 
százalékokkal 

Online feladatlapok, 
gyakorló appok, Google 
tanterem 

http://www.ementor.hu/kviz/szazalekszamitas  

 

 

http://szamtan.eu/feladatok/feladatok.php
http://szamtan.eu/feladatok/feladatok.php
http://www.ementor.hu/kviz/szazalekszamitas
http://www.ementor.hu/kviz/szazalekszamitas


5. TERMÉSZETISMERET - BIOLÓGIA 

2020.03.17-2020.03.24 

A feladatlap kitöltése és visszaküldése emailben ( zitus13@gmail.com) 

A szöveg alapján válaszolj a feladatlap kérdéseire!!! 

 

 
  

mailto:zitus13@gmail.com


 
  



Tavaszi zöldségek feladatlap 

 

1. Töltsd ki az alábbi táblázatot! 

Zöldségféle Felhasználása 

1.Paraj  

2.Sóska  

3.Spárga  

 
2. Röviden válaszolj a szöveg segítségével az alábbi kérdésekre! 

1. Milyen esetben kerülendő a sóska fogyasztása és miért? 

 

2. Hogyan nevezik más néven a sárgarépát? 

 

3. Mi a különbség a zöld és a fehér spárga között? 

 

4. Miért válik fássá a karalábé? 

 

 
5. Miért ajánlott a sárgarépát zsiradékkal együtt fogyasztani? 

 

6. Miért kell leönteni a paraj levét, ami a párolás során keletkezik? 

 

7. Miért nem ajánlott a fejes káposzta fogyasztása gyengébb gyomrúaknak? 

 

 

8. A leírás szerint mikor a legjobb a fejes káposzta? 

 
 

9. Milyen pozitív hatása van a fejes saláta fogyasztásának? 

 
 

10. Melyik a legfinomabb része a spárgának? 

 

  



3. Igaz/Hamis állítások! 

Válaszodat a szövegből 1-1 mondat/mondatrész kimásolásával indokold. 
 

1. A sárgarépa magas cukortartalma miatt az egyik legkedveltebb levélzöldség. 

2. A hónapos retek kissé keserű íze miatt nyersen nem fogyasztható. 

3. A zöldborsó csak főzve és párolva fogyasztható. 

4. A sóska savanykásabb ízű, mint a paraj. 

5. Az újhagyma zöldje nem fogyasztható a magas higanytartalma miatt. 

 



6. TERMÉSZETISMERET - KÉMIA 

Témakör 

Elegy, vegyület, összegképlet, oldat, oldószer, töménység, amorf, szénhidrogén, 
karbonsav, alkohol, aminosav, fehérje, szénhidrát, zsírok, olajok 

Témakör 

Atom, proton, elektron, neutron, radióaktivitás, atomenergia, maghasadás, 
láncreakció, magfúzió, napenergia, atomerőmű. 

Témakör 

Háztartásunk kémiája 
Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák fejlesztése.  



7. KERESEKEDELMI ISMERETEK 

Felkészülés a szintvizsgára : Lisztek csomagolása 

Felkészülés a szintvizsgára : Lisztek tárolása 

Raktárak kialakításának követelményei 

Az áru kihelyezésének szabályai 

Az áru tárolására szolgáló esztközök 

Anyagmozgató eszkzözök használata 

Kézi árumozgató eszközök és bizonságos használatuk 

Bizonylatok a kereskedelemben 

Áruforgalom bizonylatai 

Leltárral kapcsolatos bizpnylatok 

A leltár lebonyolításának folyamata 

Bizonyaltokkal kapcsolatos elvárások 

Gyömölcs mérésének bemutatása 

Gyömölcs mérésének gyakorlata 

Készpénzfizetési számla kitöltésének bemutatása 

Átutalási számla kitöltésének bemutatása 

Megrendelő levél készítésének bemutatása 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv kitöltésének bemutatása 

Szálák kitöltésének begyakoroltatása 

Leltár készítése és a jegyzőkönyv kitöltésének begyakoroltatása 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv kitöltésének begyakoroltatása 

Felkészülés az összefoglaló dolgozatra 

Ajánlott könyv: 

Kunvári Enikő - Rozsonics Angéla: Kereskedelmi ismeretek a modulrendszerű képzéshez 
 

 



8. ELADÁSTAN 

 

13. hét 

Az eladó kulcskompetenciái 

Empátia 

Kommunikációs készség 

15. hét 
Figyelemmegosztás képessége 

problémamegoldó képesség 

17. hét 
Konfliktuskezelő képesség 

Segítőképesség, szolgálatkészség 

19. hét 

Tolerancia 

Meggyőzőképesség 

Állóképesség 

időbeosztás 

21. hét Az eladó munkahelyi viselkedése 

23. hét Tudás, ismeret 

 

 

9. ÉLELMISZER ÁRUISMERET 

Témakör Oldalszám 

Édesítőszerek, édesipari áruk 79-96 oldal 

 

10. RUHÁZATI ÁRUISMERET 

 

13-14. hét Órák áruismerete 

15-16. hét 
Drágakövek, nemesfémek, ékszerek 
áruismerete 

17- 18. hét Ajándékáruk áruismerete 

19-20. hét 
Művészeti kellékek, műszaki rajzeszközök és 
dekorációs cikkek áruismerete 

21-22. hét Elektromos irodai kisgépek áruismerete 

 

  



11. 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 

  



12. BIBLIAISMERET 

 

József élete 

9.-es tankönyv 39.-55.o. 

1Mózes 37. fejezettől 50. fejezet végéig 

https://szentiras.hu/RUF/1M%C3%B3z 

Jákób családjának felépítése, József kapcsolata testvéreivel, József Egyiptomban, Egyiptom 
felvirágzása, Jákób családja Egyiptomba költözik 

 

 

Mózes élete 

2Mózes 1. fejezettől 15. fejezet végéig 

https://szentiras.hu/RUF/2M%C3%B3z 

Alfejezetek: 

- Tíz csapás 

2Mózes 7. fejezettől 12. fejezet 

- Kivonulás és páska 

2Mózes 11. fejezettől 15. fejezet 

 

Megnézendő film: Egyiptom hercege 

https://videa.hu/videok/film-animacio/egyiptom-hercege-45SPY5zJjJaoxbpx 

 

További ajánlott film: Exodus, istenek és királyok 

https://videa.hu/videok/film-animacio/exodus-istenek-es-kiralyok-hd-isten-kiraly-
ujlg7o3dUFZenh0m 

 

 

 

A szükséges oldalak letölthető formátumban elérhetőek! 

  

https://szentiras.hu/RUF/1M%C3%B3z
https://szentiras.hu/RUF/2M%C3%B3z
https://videa.hu/videok/film-animacio/egyiptom-hercege-45SPY5zJjJaoxbpx
https://videa.hu/videok/film-animacio/exodus-istenek-es-kiralyok-hd-isten-kiraly-ujlg7o3dUFZenh0m
https://videa.hu/videok/film-animacio/exodus-istenek-es-kiralyok-hd-isten-kiraly-ujlg7o3dUFZenh0m


TANKÖNYV 

 

Tantárgy Könyv Száma  

Angol 
New Horizons 1 Student's Book OX-4134330 1800 

New Horizons 1 Munkafüzet OX-4134309 800 

Élelmiszer és vegyiáru 
ismeret 

Élelmiszer- és vegyiáru-ismeret KP-2333 3590 

Kereskedelmi ismeretek 
A kereskedelmi egység működtetése, az áruforgalom 
lebonyolítása. 

KR-90 3950 

Magyar-kommunikáció 
Szakiskolai Közismereti Kísérleti Tankönyv 9. évfolyam FI-511010902 1100 

Kommunikáció – magyar munkafüzet 9. a Szakiskolai 
közismereti tankönyvhöz 

FI-511010906 450 

Matematika 
Matematika munkafüzet 9. a Szakiskolai közismereti 
tankönyvhöz 

FI-511010904 450 

Ruházati áruismeret Ruházati termékek ismerete és forgalmazása 1. MK-6525-3 2180 

Társadalomismeret 
Történelem – Társadalomismeret munkafüzet 9. a 
Szakiskolai közismereti tankönyvhöz 

FI-511010907 450 

 Összesen:  14770 

 


