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1. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓ 

12. hét Kosztolányi Dezső: Aranysárkány 

13. hét 
Kosztolányi Dezső: Édes Anna (1958) 

videa.hu feltöltötte: mozifilmbazar 

14. hét 
Kosztolányi Dezső: Boldog szomorú dal 

 

15. hét Titanic (1997) 

16. hét Megbeszélés, vázlatkészítés 

17. hét 
Beszédműfajok: elbeszélés, élménybeszámoló, 

felszólalás, hozzászólás, érvelés 

18. hét A Nyugat, internetes irodalmi lapok 

19. hét Kortárs irodalom jellemzői 

20. hét 
Térei János: Asztalizene 

Youtube: Asztalizene, színházi felvétel 

21. hét 
Egressy Zoltán: Portugál 

www.offferever.blog.hu 

22. hét Drámák összehasonlítása 

 

 
2. TÁRSADALOMISMERET 

 

1. óra: Magyarország a második világháborúban 309. oldal 

2. óra: Összefoglalás 

3. óra: Témazáró dolgozat 

4-5. óra: A megosztott világ 310-311. oldal 

6-7-8. óra: A vasfüggöny mögött 312-313. oldal 

9-10. óra: A hidegháború vége 314-315. oldal 

11. óra: Összefoglalás 

12. óra Témazáró dolgozat 

 

 

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


3. ANGOL ÉS SZAKMAI 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.  
Számítások 
százalékokkal 

Online feladatlapok, 
gyakorló appok, youtube, 
Google tanterem 

http://www.ementor.hu/kviz/szazalekszamita
s  

2.  
Számítások 
százalékokkal 

Online feladatlapok, 
gyakorló appok, youtube, 
Google tanterem 

https://www.youtube.com/watch?v=eU_mrH
zOv4w 

3.  
Számítások 
százalékokkal 

Online feladatlapok, 
gyakorló appok, youtube, 
Google tanterem 

https://www.youtube.com/watch?v=gVTkZcR-
wJs  

4.  
Számítások 
százalékokkal 

Online feladatlapok, 
gyakorló appok, youtube, 
Google tanterem 

https://www.youtube.com/watch?v=hJfz4uIRs
xE&t=38s  

5.  
Számítások 
százalékokkal 

Online feladatlapok, 
gyakorló appok, youtube, 
Google tanterem 

https://www.youtube.com/watch?v=0dXYpaR
CvsY  

6.  Számonkérés Redmenta/Kahoot 
https://www.youtube.com/watch?v=gVTkZcR-

wJs&t=11s  

7.  
Százalékok a 
szakács 
szakmában 

Online feladatlapok, 
gyakorló appok, youtube, 
Google tanterem 

 

8.  
Százalékok a 
szakács 
szakmában 

Online feladatlapok, 
gyakorló appok, youtube, 
Google tanterem 

 

9.  
Százalékok a 
szakács 
szakmában 

Online feladatlapok, 
gyakorló appok, youtube, 
Google tanterem 

 

10.  
Százalékok a 
szakács 
szakmában 

Online feladatlapok, 
gyakorló appok, youtube, 
Google tanterem 

 

11.  
Százalékok a 
szakács 
szakmában 

Online feladatlapok, 
gyakorló appok, youtube, 
Google tanterem 

 

12.  
Százalékok a 
szakács 
szakmában 

Online feladatlapok, 
gyakorló appok, youtube, 
Google tanterem 

 

 

 

http://www.ementor.hu/kviz/szazalekszamitas
http://www.ementor.hu/kviz/szazalekszamitas
https://www.youtube.com/watch?v=eU_mrHzOv4w
https://www.youtube.com/watch?v=eU_mrHzOv4w
https://www.youtube.com/watch?v=gVTkZcR-wJs
https://www.youtube.com/watch?v=gVTkZcR-wJs
https://www.youtube.com/watch?v=hJfz4uIRsxE&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=hJfz4uIRsxE&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=0dXYpaRCvsY
https://www.youtube.com/watch?v=0dXYpaRCvsY
https://www.youtube.com/watch?v=gVTkZcR-wJs&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=gVTkZcR-wJs&t=11s


5. TERMÉSZETISMERET - BIOLÓGIA 

2020.03.17-2020.03.24 

Titokzatos e-számok feladatlap kitöltése és visszaküldése emailben ( zitus13@gmail.com) 

A titokzatos E számok 

A szöveg alapján válaszolj a feladatlap kérdéseire!!! 

 

  

mailto:zitus13@gmail.com


 
  



1. Mit jelentenek az E számok?    4 pont 

 

 

2. Töltsd ki az alábbi táblázatot!    4 pont 

 

  E szám jelölés 

1.Színezékek  

2.Tartósítószerek  

3.Antioxidánsok  

4.Emulgeálók, stabilizálók, sűrítők és 
zselésítők 

 

 
3. Igazak vagy hamisak az alábbi állítások! 

A hamis állításokat javítsd!    3 pont 
 1.Magyarországon az E számokat 1998-ban vezették be. 
 2.Az ömlesztett sajtok könnyen elkészíthetőek adalékok felhasználása nélkül is. 
 3.Az élelmiszertörvény az adalékok használatát szigorúan szabályozza. 

 

4. Sorolj fel 3 példát az édesítőszerek fajtái közül! 3 pont 

 

5. Töltsd ki az alábbi táblázatot!    7 pont 

 

Adalékok Jellemzői/példák 

1.Antioxidánsok  

2.Emulgensek  

3. Színanyagok  

4. Aromák és ízfokozók  

5.Tartósítószerek  

6.Édesítőszerek  

7.Sűrítőanyagok  

 



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. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 

 

Csomagoló anyagok 

Élelmiszerrel érintkező felületek 

Biológiai eredetű szennyezők – Mikotoxinok 

Tengeri és édesvízi biotoxinok 

Hisztamin 

Adalékanyagok felhasználásának jelentősége és szabályozása, adalékanyag csoportok 

Élelmiszerekben természetes módon előforduló méreganyagok 

Mérgező gombák, vadon termő gomba felhasználása a vendéglátásban 

Mérgező állatok,  

Mérgező növények 

A jogszabályok célja, rendszere, hierarchiája 

Élelmiszer-előállításra és forgalmazásra vonatkozó jogszabályok 

A GHP helye és szerepe a szabályozásban 

Termékspecifikus szabályok: Magyar Élelmiszerkönyv 

A fogyasztók tájékoztatásáról szóló jogszabályok; Allergének a vendéglátásban;  

Húsok származási helye 

Élelmiszerekben előforduló szennyezőanyagokra és adalékanyagokra vonatkozó jogszabályok 
(határértékek) 

Speciális területekre vonatkozó jogszabályok 

Vendéglátás és közétkeztetés 

Ételmérgezés, ételfertőzés 

 

 



8.  CUKRÁSZATI ISMERETEK 

 

Heti beosztás: 

1 hét 4 óra 

Hideg úton készült könnyű felvertek, hideg úton készült nehéz felvertek készítése, fajtái, 

felhasználási lehetőségei, feldolgozott, kisült félkész termékei, sütési hőfokok módok, 

sütés utáni teendők.  

2. hét 4 óra 

Hideg úton készült nehéz felvertek készítése, fajtái, felhasználási lehetőségei, feldolgozott, 

kisült félkész termékei, sütési hőfokok módok, sütés utáni teendők.  

3. hét 4 óra 

 Meleg úton készült könnyű felvertek, meleg úton készült nehéz felvertek készítése, fajtái, 

felhasználási lehetőségei, feldolgozott kisült félkész termékei, sütési hőfokok, módok, 

sütés utáni teendők. 

4. hét 4 óra 

Meleg úton készült nehéz felvertek készítése, fajtái, felhasználási lehetőségei, feldolgozott 

kisült félkész termékei, sütési hőfokok, módok, sütés utáni teendők. 

5. hét 4 óra 

Hengerelt tészták. Hengerelt tészták alap- és járulékos anyagai, általános jellemzése, 

csoportosítása.  

Étkezési marcipánok megkülönböztetése olajos mag és cukortartalom szerint, étkezési 

marcipánok előállítása hideg és meleg eljárással, az elkészítés hibái, felhasználási területei.  

6. hét 4 óra 

Sütőmarcipánok megkülönböztetése olajos mag és cukortartalom szerint, sütőmarcipánok 

előállítása hideg és meleg eljárással, az elkészítés hibái, felhasználási területei.  

Nugátok előállítása hideg és meleg eljárással, felhasználási területei 

 

 

  



9. ÁLTALÁNOS ÉLELMISZERISMERET 

Tojás felépítése, összetétele 

A tojássárgája és fehérje technológiai hatása 

Tojás minősítése, tárolása 

A tojás tartósított termékei 

Tojás érzékszervi vizsgálata 

Malomipari termékek alapanyagai 

A lisztek fajtái lisztek minőségét meghatározó tényezők 

Lisztek érzékszervi vizsgálata szín, szag íz, és sikérvizsgálata 

Keményítők, darák 

Hántolt, pelyhesített, puffasztott, és egyéb termékek jellemzése 

Kenyerek, péksütemények, morzsák jellemzése 

Száraztészták: csoportosítása, jelentősége a táplálkozásban 

  



10. VENDÉGLÁTÓ GAZDÁLKODÁS 

A gazdálkodás alapegységei, alapfogalmai (állam, gazdálkodó szervezetek, háztartás) 

Vállalkozási formák, típusok (egyéni és társas vállalkozások, KKT, BT, KFT, RT) 

Vendéglátásra jellemző vállalkozási típusok jellemzői (egyéni, BT, KFT alapítása, 

alapításának feltételei, dokumentumai, tagjai, tagok felelőssége, tagok jogai, 

vállalkozások vagyona, megszűntetési módjai, belső és külső ellenőrzése, NAV) 

Százalékszámítás, kerekítés szabályai 

Mértékegység átváltások 

Tömegszámítás 

Energia- és tápérték táblázat 

Anyaghányad-számítás 

  



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 

 

 

  



1. 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 

Megnézendő film: József, az álmok királya 

https://videakid.hu/videok/animacio/jozsef-az-almok-kiralya-biblia-egyiptom-farao-
Us6wi7x7U5lb1D2T 

 

 

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! 

 

 
13. SZAKRAJZ 

 

Tortarajzok 

 

  

https://szentiras.hu/RUF/1M%C3%B3z
https://videakid.hu/videok/animacio/jozsef-az-almok-kiralya-biblia-egyiptom-farao-Us6wi7x7U5lb1D2T
https://videakid.hu/videok/animacio/jozsef-az-almok-kiralya-biblia-egyiptom-farao-Us6wi7x7U5lb1D2T
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 

Élelmiszerismeret Élelmiszer-alapismeretek CD-ROM melléklettel KP-2337 3100 

Cukrászati ismeretek Cukrász szakmai ismeretek 1. TM-61002/1 3430 

Vendéglátó gazdálkodás 
Vendéglátó gazdálkodás és szakmai számítások TM-61005 3430 

Vendéglátás és gazdálkodás szakiskolásoknak Példatár MK-6039-7 1845 

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 

Társadalomismeret 
Történelem – Társadalomismeret munkafüzet 9. a 

Szakiskolai közismereti tankönyvhöz 
FI-

511010907 
450 

 Összesen:  16855 

 


