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1. IRODALOM 

Janus Pannonius 
Búcsú Váradtól (2 óra) 

Saját lelkéhez (1 óra) 

Feladatlap (1óra)  

Irodalmi élet a 16. században 
Reformáció, egyházi és világi irodalom (1 

óra) 

Balassi Bálint 

Élete (1óra) 

Szerelmi költészete (Hogy Júliára talála) 
(2óra) 

Egy katonaének (1 óra) 

Istenes versek (Adj már csendességet) (1 
óra) 

Összefoglalás (1óra)  

Feladatlap (1óra)  

A középkori dráma 
Liturgikus dráma, moralitás, misztérium 

dráma, mirákulum (1óra) 

A középkori színpad Szimultán, processziós, kocsiszínpad (1 óra) 

Reneszánsz színpad 
A reneszánsz színjátszás jellegzetességei 

(1óra) 

A reneszánsz dráma A reneszánsz dráma jellemzői (1 óra) 

Shakespeare színháza 
Globe Színház. A shakespeare-i dráma 

jellemzői (1 óra) 

Feladatlap (1óra)  



2. MAGYAR NYELV 

Az ige 

Az ige fogalma, fajtái. 

Igefajták a cselekvő és cselekvés típusa 
szerint. (2 óra) 

Igefajták a cselekvés irányulása és 
lefolyásának módja szerint (1 óra) 

Feladatlap (1 óra)  

Az ige alakrendszere 

Igei személyragok (1 óra) 

Igeidők (1 óra) 

Igemódok (1 óra) 

Gyakorló feladatlap (2 óra)  

A főnév 

A névszók rendszere. A főnév fajtái. A 
köznév fajtái (1 óra) 

A tulajdonnevek fajtái és helyesírásuk (2 
óra) 

Feladatlap (1 óra)  

  



3. TÖRTÉNELEM 

A római köztársaság válsága 

Sulla (1 óra) 

Egyéb válságjelenségek (rabszolgafelkelés, 
szövetséges háború, barbár támadások (1 
óra) 

Feladatlap (1 óra)  

Julius Caesar 
Hatalomra kerülése (1 óra) 

Egyeduralmi kísérlete (1 óra) 

Feladatlap (1 óra)  

Augustus 
Octavianus hatalomra kerülése (1 óra)  

A principátus rendszere (1 óra) 

Feladatlap (1 óra)  

Császárkor 

Császárkor az ókori Rómában (1 óra) 

Pannónia (1 óra) 

A Római Birodalom bukása (1 óra) 

Feladatlap (1 óra)  



4. MATEMATIKA 

Témakör Oldalszám 

Függvények 

Függvények ábrázolása derékszögű koordináta-rendszerben; Lineáris függvény, egyenes 
arányosság függvénye. Az abszolútérték függvény ábrázolása, jellemzése. A másodfokú függvény 
ábrázolása jellemzése Függvénytranszformációk. Racionális törtfüggvény. Fordított arányosság 
fogalma és  függvénye. 

152-189 

Témakör Oldalszám 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszer 

A példafeladatok alapján oldja meg a Tk-i feladatokat. 
222-259 

Témakör Oldalszám 

Geometria: tükrözések és más  egybevágósági transzformációk 

Geometriai transzformációk Tengelyes tükrözés, Középpontos tükrözés, A háromszögek 
nevezetes pontjai, vonalai :Magasságvonal, magasság, magasságpont,Súlyvonal, súlypont. Pont 
körüli elforgatás. Kör részei: középponti szög, körív, körcikk. Eltolás. Vektor. Egybevágóság. 

 
204-221 
260-277 

 

5. FIZIKA 

Témakör Oldalszám 

Egyensúlyi állapot, forgatónyomaték, egyszerű gép, harmonikus rezgőmozgás, 
frekvencia, rezonancia, mechanikai hullám, hullámhosszúság, hullám terjedési 
sebessége. 

102-114. 

Témakör Oldalszám 

Hő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfok, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás, 
megfordítható, nem-megfordítható folyamat, rend és rendezetlenség, 
atomenergia, hasznosítható energia 

136-148. 



6. KÉMIA 

Témakör Oldalszám 

A kémiai átalakulások és típusaik 
Kémiai reakciók és reakciótípusok. Elektrokémia 

NT 85-132 
MS 101-158 

Témakör Oldalszám 

Szervetlen kémia a.) 
A nemesgázok, a hidrogén, a fémek és vegyületük, a halogének és vegyületeik 

NT 133-171 
MS 159-178 

Témakör Oldalszám 

Szervetlen kémia b.) 
Az oxigéncsoport és elemeinek vegyületei. A nitrogéncsoport és elemeinek 
vegyületei 

NT 172-200 
MS 179-219 

 

Az OFI oldalán a tankönyvhöz igazított tanmenet alapján haladhat. 
 

 
7. FÖLDRAJZ 

 

1-2.óra: Ciklonok – anticiklonok 97-99. oldal 

3-4.óra: Az általános légkörzés 101-103. oldal 

5. óra: A monszun szélrendszer és a helyi szelek 104-106. oldal 

6. óra: A szél felszínformálása 107-109. oldal 

7. óra: A légszennyezés 111-113. oldal 

8. óra: Gyakorló feladatok, összefoglalás 

9. óra: Témazáró dolgozat 

10-11. óra: Óceánok, tengerek 116-118. oldal 

12. óra: A tengervíz mozgásai: 119-120.oldal 

 

 



8. ANGOL 

 

1. 

h
ét 

tk 40-41, 159, 132/5c, 133/5c 

mf 34-35 

Az ismeretlen szavakat szótározzák ki. 
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpre-prepro 

 

2. 
hét 

tk 42-43 

mf 36 
https://www.youtube.com/watch?v=YqJvMXgEb4U 

https://www.youtube.com/watch?v=18Di5U_NKfs 

https://www.youtube.com/watch?v=ct99ocpTdfI 

https://www.youtube.com/watch?v=Do_Yi9OIVxw 

 

3. 
hét 

Ismétlés, összefoglalás 

tk 132-133 + szavak 

Test 5 

4. 
hét 

mf 37-38. 

tk 44-45, 134a,135a 
https://www.youtube.com/watch?v=XUIL5mFH5y4 

https://www.youtube.com/watch?v=JViCymB5m2Q 

 

5. 
hét 

mf 39-40 

tk 46-47 +szavak, 134-135/6b 
https://www.youtube.com/watch?v=yxmDhqnwjeg 

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

 

6. 
hét 

mf 41-42 

tk 48-49, 134-135/6c 
https://www.youtube.com/watch?v=cd_o-94r8iE 

 

 

 

9. NÉMET 

 

1. hét Mf 30/1,3,4,5 

2. hét Mf 31/7.8.9 

3. hét Mf 32/12.12.13 

4. hét Tk 32/1, 1c feladatnál plusz 5 Bundesländert leírni 

5. hét Tk 36/1,2 megtanulni a szavakat 

 

  

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpre-prepro
https://www.youtube.com/watch?v=YqJvMXgEb4U
https://www.youtube.com/watch?v=18Di5U_NKfs
https://www.youtube.com/watch?v=ct99ocpTdfI
https://www.youtube.com/watch?v=Do_Yi9OIVxw
https://www.youtube.com/watch?v=XUIL5mFH5y4
https://www.youtube.com/watch?v=JViCymB5m2Q
https://www.youtube.com/watch?v=yxmDhqnwjeg
https://www.youtube.com/watch?v=GFUgzLvdwYg
https://www.youtube.com/watch?v=cd_o-94r8iE


10. INFORMATIKA 

 

Mi a HTML? A html dokumentum szerkezet (DOCTYPE, head, body).  

Web-kiszolgáló elméleti működése.  

A böngészőprogramok beépített fejlesztő eszközei. 

Alapvető elemek a 
Weboldalon 

Az elemek tulajdonságai, egymásba ágyazása. A címsorok és 
paragrafus. 

Blokk szintű elemek (div) , formázó elemek (u, i, b). 

Egyszerű formázások gyakorlása beágyazott stílusokkal. 

Linkek és hivatkozások Abszolút és relatív útvonalak. 

Külső és belső linkek. 

Fájlok linkelése a weblapon (link, script). 

Az anchor elem tulajdonságai. 

Képek használata a weben Az img elem és tulajdonságai. 

Képből link készítése. 

Képek formázása stílusokkal. 

Listák a weboldalon Az ul és az ol elem. 

Listák egymásba ágyazása. 

Listák formázása stílusokkal. 

Táblázatok A table elem felépítése. 

Sorok és oszlopok összevonása. 

Táblázatok formázása stílusokkal. 

Színek kezelése Az alapszínek. Hexadecimális megadás (16-os számrendszer). RGB 
színek a HTML oldalon. 

Az érettségi vizsga weblap 
moduljának gyakorlása 

Korábbi érettségi feladatok elkészítése közösen. 

Az érettségi vizsga weblap 
moduljának gyakorlása 
önállóan 

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

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. 

 

 

  



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 

 

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 

 

 

 

  

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 

English File Third edition Elementary Student's 
Book 

OX-4598644 2100 

English File Third edition Elementary Workbook 
with CD-ROM 

OX-4598705 2100 

Fizika 
Fizika a középiskolák 9. évfolyama számára. 
Mozgás, energia 

NT-17115 930 

Földrajz Földrajz 9.  NT-17133/1 1000 

Kémia Kémia 9. a gimnáziumok számára NT-17141 1000 

Magyar irodalom Irodalmi szöveggyűjtemény 9. 
KN-0011/2 (NT-
0011/2) 

995 

Magyar nyelv 

Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv a 9. 
évfolyam számára 

NT-17137 790 

Magyar nyelv és kommunikáció munkafüzet a 9. 
évfolyam számára 

NT-17137/M 640 

Matematika Matematika 9. NT-17112 1000 

Német 
Kon-Takt 1 Arbeitsbuch NT-56541/M/NAT 910 

Kon-Takt 1 Lehrbuch NT-56541/NAT 1420 

Történelem 
Történelem 9 a négyosztályos gimnáziumok és a 
szakközépiskolák számára 

NT-17142 1000 

 Összesen:  13885 

 

 


