
 

Térbeli ábrázolások alapestei   10.G  1.negyedév 
  

Ábrázolási 

rendszerek. 

 

Az alapvető ábrázolási rendszerek ismétlése, bemutatása.  

Perspektivikus 

ábrázolás.  

Centrális perspektíva ismertetése. Szerkesztés vonalzó és körző 

használatával  

Perspektivikus 

ábrázolás 

Két iránypontos perspektíva. Szerkesztések   

Perspektivikus 

ábrázolás 

Az egy iránypontos, és a két iránypontos perspektivikus ábrázolás 

gyakorlása. Felhasznált eszközök: vonalzó, körző, ceruza. 

Szabadkézi 

perspektivikus 

ábrázolás 

A perspektivikus ábrázolás alkalmazása a szabadkézi rajzban. Kocka 

szabadkézi rajza. Az arányok és a perspektivikus rövidülések 

megfigyelése a természetben és annak grafikai alkalmazása. Kocka és 

hasáb szerkezeti rajza. Arányok megfigyelése. Vonalperspektíva 

alkalmazása. 

 

  

 AZ ÓKORI ITÁLIA MŰVÉSZET 

Etruszk művészet Temetkezési szokások. Festészet. A bronz művészete.   

Építészet A Római Birodalom építészete. Colosseum. Boltozat típusok. A római 

pódiumtemplom. Pantheon.  

Szobrászat, festészet    Szobrászat. A portrészobrászat Rómában. Császárszobrok. A történelmi    

dombormű. Diadalívek, diadaloszlopok. Festmények és mozaikok. A 

falfestés stílusai. 

Tónustanulmány  Természeti formák vizuális tanulmányozása. Vizuális nyelv alkalmazása 

tónusok alkalmazásával.  

Csendélettanulmány Festés beállított csendélet alapján. 

 

Ókeresztény művészete  2.negyedév 
Építészet, szobrászat, 

festészet 

A katakombák művészete. Keresztény jelképek. A szarkofágok 

domborművei. Ókeresztény bazilikák. A római és az ókeresztény 

bazilikák összehasonlítása. A mozaik művészete. A jelképes ábrázolás. 

Bizánci művészet 
Építészet, festészet.    Hagia Sophia. San Vitale-templom, Ravenna. Justinianus császár és 

kísérete mozaik. Az ikonok. Andrej Rubljov. A bizánci iparművészet.  

 

Mozaikok  Mozaik hatású felületek tervezése 

 
Iszlám művészet Iparművészet, anatóliai szőnyegegek. 

A népvándorlás 

korának művészete 

A germán népek művészete. Újkelta művészet. A viking művészete. A 

hunok művészete. Az avarok művészete. Magyarok a 9-10. században.  

Rekonstrukciós 

feladat. 

Rekonstrukciós feladat a tarcali tarsolylemez hiányos rajzáról. 

 

 

 

 



 

Román stílus   3.negyedév 
Építészet  Épülettípusok. Boltozattípusok. Szász támváltás. Kolostortemplomok. 

Westwerk.  

Szobrászat, festészet  Épületszobrászat. Épületszobrok jellemzői. A kapuzat. Az autuni Szent 

Lázár-székesegyház szobordíszei. Festészet- a szín művészete. 

Iparművészet.    

A román stílus 

Magyarországon. 

Építészet. Szobrászat. A magyar koronázási jelvények. A korona 

zománcképei.   

Tervezési feladat Középkori ajtókopogtató tervezése.  

Tervezési feladat Középkori iniciálé tervezése saját névbetű alapján 

Térbeli forgástestek 

beállítás utáni 

rajzolása 

Térbeli forgástestek beállítás utáni rajzolása. Szerkezeti rajzok készítése. 

A vizuális jelenség megfigyelése.  

 

Gótikus művészet   4.negyedév 

Gótikus építészet 

 

Gótikus katedrálisok tömege és térkialakítása. A gótikus 

templomhomlokzat. A gótikus épületszobrászat. (összehasonlító 

szoborelemzés). Az angol gótika. Világi építészet, paloták és várak. 

Gótikus festészet, 

szobrászat, 

iparművészet. 

Ereklyék- képmások és sírszobrok. A gótikus emberábrázolás. Oltárok és 

oltárképek. A Budapesti Történeti Múzeum – a királyi vár lovagterme. 

Miniatúrafestészet. Falfestészet – a freskó. Az elhalványult falfestészet. 

Táblaképfestészet.  
Tervezési feladat A színes fény művészete. Színes üvegablak tervek készítése.  

Tervezési feladat Textilművészet. Gótikus viselet. Ruha és kiegészítőtervek.  

Drapériatanulmány  Vizuális jelenségek megfigyelése és látvány utáni ábrázolása. Fény-árnyék 

viszonyok megfigyelése. Csendélet drapériával.  

Távoli tájak 

művészete. 

A húsvét-szigeteki kőszobrok. Indonéz bábfigurák. A prekolumbián  

művészet (inka, maja, azték). Kína művészete. A japán művészet. Az 

indiai művészet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



történelem 10.G 
 

I. negyedév: 

 

● A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján 

● Anglia és amerikai gyarmata 

● A hatalmi egyensúly százada 

(mindegyik témakörből összefüggő felelet vagy komplex írásbeli feladatsor) 

 

II. negyedév: 

 

● Meghiúsult reformok és forradalom Franciaországban 

● Kísérlet az alkotmányos monarchia megszilárdítására 

● A forradalom zsarnoksága 

● Napóleon birodalma és bukása 

(mindegyik témakörből összefüggő felelet vagy komplex írásbeli feladatsor) 

 

III. negyedév: 

 
● Az ipari forradalom és következményei 

● A 19. század uralkodó eszméi 

● Magyarország új helyzete a Habsburg Birodalomban 

(mindegyik témakörből összefüggő felelet vagy komplex írásbeli feladatsor) 

 

IV. negyedév: 

● A XVIII. századi népességnövekedés és etnikai következményei 

● A magyar gazdaság újjáépítése 

● Reformok és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 

(mindegyik témakörből összefüggő felelet vagy komplex írásbeli feladatsor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Óra Tananyag Az óra célja Új elemek, és 
fogalmak 

1 Baleset- és 
tűzvédelmi oktatás 

A tanulók iskolai 
biztonságának 
fokozása 

Biztonsági 
előírások 

2 Testnevelés órák 
rendszabályai 
 

A tanulók 
megismertetése 
jogaikkal és 
kötelességeikkel 

A testnevelési 
órák 
rendszabályai 

3 Atlétika: futóiskola 
 

A tanulók 
futóképességének 
fejlesztése 

Akadályok 
felett 5-4-3 
ritmusfutások 

4 Atlétika: futóiskola 
 

A tanulók 
futóképességének 
fejlesztése 

Akadályok 
felett 5-4-3 
ritmusfutások 

5 Atlétika: 
állóképesség 
fejlesztés 
 

A tanulók 
állóképességének 
fejlesztése 

Tartós és 
résztávos 
állóképesség-
fejlesztő 
gyakorlatok 

6 Fiuk kosárlabda, 
lányok röplabda az 
elmúlt évben 
tanultak ismétlése 

Tavalyi anyag 
átismétlése.  
 

Tanultak 
alkalmazása 
játékban. 

7 Fiuk kosárlabda, 
lányok röplabda az 
elmúlt évben 
tanultak ismétlése 

Tavalyi anyag 
átismétlése.  
 

Tanultak 
alkalmazása 
játékban. 

8 Atlétika: 
állóképesség 
fejlesztés 
 

A tanulók 
állóképességének 
fejlesztése 

Tartós és 
résztávos 
állóképesség-
fejlesztő 
gyakorlatok 

9 Atlétika: 60 - 300 - 
1000 m-es futások 
felmérése 

Rövid és hosszútáv 
felmérése  

 

10 Asztalitenisz: 
adogatás, 
tollaslabda: 
adogatás 
 

A tanulók sajátítsák 
el a biztonságos 
adogatást 

Különböző 
adogatási 
formák 

11 Fiuk kosárlabda, 
lányok röplabda az 
elmúlt évben 
tanultak ismétlése 

Tavalyi anyag 
átismétlése.  
 

Tanultak 
alkalmazása 
játékban. 

12 Fiuk kosárlabda, Tavalyi anyag Tanultak 



lányok röplabda az 
elmúlt évben 
tanultak ismétlése 

átismétlése.  
 

alkalmazása 
játékban. 

13 Atlétika: ötös ugrás, 
emelkedés 
felmérése 

Távolugrás 
technikájának 
fejlesztése. 

Ötös ugrás. 

14 Atlétika: 
medicinlabda dobás 
előre és hátra 
felmérés 

Tanulók dobásának 
felmérése. 

 

15 Asztalitenisz:1:1 
elleni játék, 
tollaslabda: 1:1 
elleni játék 
 

Az elsajátított 
elemek játékban való 
alkalmazása 

 

16 Fiuk kosárlabda, 
lányok röplabda az 
elmúlt évben 
tanultak ismétlése 

Tavalyi anyag 
átismétlése.  
 

Tanultak 
alkalmazása 
játékban. 

17 Fiuk kosárlabda, 
lányok röplabda az 
elmúlt évben 
tanultak ismétlése 

Tavalyi anyag 
átismétlése.  
 

Tanultak 
alkalmazása 
játékban. 

18 Atlétika: álló ás 
térdelőrajtok 
 

A térdelő és állórajt 
szabályos 
végrehajtása 

Rajtversenyek, 
sprintversenye
k 

19 Atlétika: lendületes 
futás 
 

Lendületes futás 
technikájának 
elsajátítása 

Különböző 
futófeladatok 

20 Asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 
elleni játék 
 

Az elsajátított 
elemek játékban való 
alkalmazása 

 

21 Atlétika: 
állóképesség 
fejlesztés tartós 
futással 3x4, 2x6 
perc 

A tanulók 
állóképességének 
fejlesztése 

Tartós és 
résztávos 
állóképesség-
fejlesztő 
gyakorlatok 

22 Atlétika: a súlylökés 
lökő mozdulatának 
gyakorlása 
medicinlabdával 
 

A tanulók lökő 
mozdulatának 
fejlesztése. 

Medicinlabdás 
gyakorlatok. 

23 Osztályok 
bemelegítése 10 

10 gyakorlat 
levezetése az 

Egyénileg 
választott 10 



gyakorlattal 
ellenőrzés 

osztálynak. gyakorlat 
levezetése. 

24 Fiuk kosárlabda: 
labdavezetés 
közben lefordulás 
mindkét oldalról, 
lányok röplabda: 
sáncolás 

Biztonságos 
labdavezetés 
elsajátítása hirtelen 
irányváltoztatás 
közben, láb és kéz 
munkájának 
összehangolása 

Haladás a 
labdával gyors 
irányváltásokka
l és 
ritmusváltások
kal, feladatok 
láb és kéz 
munkájának 
összehangolásá
ra 

25 Fiúk kosárlabda: 
különféle 
dobásformációk: 
fektetett dobás, 
pincérdobás, lányok 
röplabda: 
labdamentés 
variációk 
 

Különböző 
dobásformák 
elsajátítása, labdához 
való igazodás 
fejlesztése 

Gyakorlatok 
dobásformákh
oz és labdához 
való 
igazodáshoz      

26 Atlétika: 
állóképesség 
fejlesztés tartós 
futással 3x4, 2x6 
perc 
 

A tanulók 
állóképességének 
fejlesztése 

Tartós és 
résztávos 
állóképesség-
fejlesztő 
gyakorlatok 

27 Atlétika: a súlylökés 
lökő mozdulatának 
gyakorlása 
medicinlabdával 

A tanulók lökő 
mozdulatának 
fejlesztése. 

Medicinlabdás 
gyakorlatok. 

28 Asztalitenisz: 1:1 
elleni játék, 
tollaslabda: 1:1 
elleni játék 

Az elsajátított 
elemek játékban való 
alkalmazása 

 

29 Fiuk kosárlabda: 
tempódobás, 
büntetődobás, 
lányok röplabda: 
nyitások variálása 

Különböző 
dobásformák 
elsajátítása, labdához 
való igazodás 
fejlesztése 

Gyakorlatok 
dobásformákh
oz és labdához 
való 
igazodáshoz      

30 Fiuk kosárlabda: 
tempódobás, 
büntetődobás, 
lányok röplabda: 
nyitások variálása 

Különböző 
dobásformák 
elsajátítása, labdához 
való igazodás 
fejlesztése 

Gyakorlatok 
dobásformákh
oz és labdához 
való 
igazodáshoz      

31 Atlétika: 12 perces 
futás felmérése 

A tanulók 
állóképességének 

12 perces futás 



 felmérése 

32 Atlétika: felmérés: 
fekvőtámaszban 
karhajlítás, 
lebegőüllés 
 

A vállövi és a 
karizmok dinamikus 
erő-
állóképességének 
mérése. 
A hasizmok 
dinamikus erő-
állóképességének 
mérése. 

Fekvőtámasz, 
lebegőülés. 

33 Asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 
elleni játék 

Az elsajátított 
elemek játékban való 
alkalmazása 

 

34 Fiúk kosárlabda: 
különféle 
dobásformációk: 
fektetett dobás, 
pincérdobás, lányok 
röplabda: 
labdamentés 
variációk 

Különböző 
dobásformák 
elsajátítása, labdához 
való igazodás 
fejlesztése 

Gyakorlatok 
dobásformákh
oz és labdához 
való 
igazodáshoz      

35 Fiuk kosárlabda: 
tempódobás, 
büntetődobás, 
lányok röplabda: 
nyitások variálása 

Különböző 
dobásformák 
elsajátítása, labdához 
való igazodás 
fejlesztése 

Gyakorlatok 
dobásformákh
oz és labdához 
való 
igazodáshoz      

36 Atlétika: 
négyütemű 
fekvőtámasz, 
felülés felmérése 

A tanulók 
erőnlétének és 
hasizmának 
felmérése. 

4 ütemű 
fekvőtámasz, 
felülés. 

37 Atlétika: felmérés: 
bordásfalon 
lábemelés 
vízszintesig 

A hasizom felmérése. Lábemelés. 

38. asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 
elleni játék 

Az elsajátított 
elemek játékban való 
alkalmazása 

 

39. Fiúk kosárlabda: 
különféle 
dobásformációk: 
fektetett dobás, 
pincérdobás, lányok 
röplabda: 
labdamentés 
variációk 

Különböző 
dobásformák 
elsajátítása, labdához 
való igazodás 
fejlesztése 

Gyakorlatok 
dobásformákh
oz és labdához 
való 
igazodáshoz      



40. Fiuk kosárlabda: 
tempódobás, 
büntetődobás, 
lányok röplabda: 
nyitások variálása 

Különböző 
dobásformák 
elsajátítása, labdához 
való igazodás 
fejlesztése 

Gyakorlatok 
dobásformákh
oz és labdához 
való 
igazodáshoz      

41. Atlétika: 
ritmusváltások 
egyenletes iramú 
futás közben 

Különböző iramú 
futások 
megkülönböztetése. 

Ritmusváltások
. 

42. Torna: az elmúlt 
évben tanult 
elemek 
felelevenítése 

Az elmúlt évben 
tanult elemek 
átismétlése. 

 

43. Asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 
elleni játék 

Az elsajátított 
elemek játékban való 
alkalmazása 

 

44. Fiuk kosárlabda, 
lányok röplabda: új 
technikai elemek 
készségszintre 
emelése 

Új technikai elemek 
készségszinten való 
elsajátítása. 

Új technikai 
elemek. 

45. Fiuk kosárlabda, 
lányok röplabda: új 
technikai elemek 
készségszintre 
emelése 

Új technikai elemek 
készségszinten való 
elsajátítása. 

Új technikai 
elemek. 

46. Atlétika: szakaszos 
jellegű futások,  
 
 

Különböző iramú 
futások elsajátítása. 

Különböző 
iramú futások. 

47. torna: kézenállásból 
gurulás előre 
 

Esztétikus és 
harmonikus mozgás 
elsajátítása. 

Kézenállásból 
gurulás előre. 

48. asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 
elleni játék 

Az elsajátított 
elemek játékban való 
alkalmazása 

 

49. Fiuk kosárlabda, 
lányok röplabda: 
alapvető támadási 
és védekezési 
taktikai 
elképzelések 

Taktikai elemek 
elsajátítása. 

Taktikai elemek 
beépítése a 
játékban. 

50. Fiuk kosárlabda, 
lányok röplabda: 
alapvető támadási 

Taktikai elemek 
elsajátítása. 

Taktikai elemek 
beépítése a 
játékban. 



és védekezési 
taktikai 
elképzelések 

51. Atlétika: sorozat 
szökdelések 
 
 

Ugrások előkészítése.  Szökdelőiskola. 

52. Torna: 
kézenátfordulás 
oldalt, 
fejenátfordulád 

Esztétikus és 
harmonikus mozgás 
elsajátítása. 

Kézenátfordulá
s és 
fejenátfordulás
.  

53. asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 
elleni játék 

Az elsajátított 
elemek játékban való 
alkalmazása 

 

54. Torna: új elemekkel 
összefüggő 
talajgyakorlat 
megtanulása 
 
 
 
 
 

Az esztétikus 
mozgások 
előadásmódja 
segítésére a 
testtartást biztosító 
kondicionális és 
koordinációs 
képességfejlesztő 
eljárások gyakorlása. 

Összefüggő 
talajgyakorlat 
bemutatása 

55. Atlétika: helyből 
távolugrás 
 
 

A helyből távolugró 
technika 
végrehajtása, aktív 
leérkezéssel 

Távolugrás 
helyből. 

56. 
Atlétika: távolugrás 
rövid nekifutással 
 

A lépő távolugró 
technika 
végrehajtása, aktív 
leérkezéssel 

Távolugrás 2-3 
lépés 
nekifutással 

57. torna: összefüggő 
talajgyakorlatok 
bemutatása 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az esztétikus 
mozgások 
előadásmódja 
segítésére a 
testtartást biztosító 
kondicionális és 
koordinációs 
képességfejlesztő 
eljárások gyakorlása. 

Összefüggő 
talajgyakorlat 
bemutatása 

58. Fiuk kosárlabda, 
lányok röplabda: 
alapvető támadási 
és védekezési 

Taktikai elemek 
elsajátítása. 

Taktikai elemek 
beépítése a 
játékban. 



taktikai 
elképzelések 

59. Fiuk kosárlabda, 
lányok röplabda: 
támadás és 
védekezés variációk 
bemutatása 

Az eddig tanultak 
felmérése. 

 

60. jégkorcsolya 
 

Alaplépések 

elsajátítása. 

Lendület vétel 

párba fejlődve 

61. 

jégkorcsolya 
 

Haladás segítség 

nélkül. 

Lendületvétel 

egyéni 

munkával 

 

 

 

 

62. atlétika: tréfás 
rajtversenyek 

 Rajtversenyek, 

sprintversenyek 

63. 
torna: 30-40 perces 
aerobic mozgások 

Ritmusérzék, 

koordináció 

fejlesztése 

Ritmikus 

mozgások 

zenére. 

64. torn69.a: 30-40 
perces aerobic 
mozgások 

Ritmusérzék, 

koordináció 

fejlesztése 

Ritmikus 

mozgások 

zenére. 

65. fiuk kosárlabda, 
lányok röplabda: az 
eddig tanult 
technikai elemek 
játékban történő 
alkalmazása  

Csapatok egymás 

elleni játék 

gyakorlása. 

Félpályás 

gyakorlatokkal 

66. fiuk kosárlabda, 
lányok röplabda: az 
eddig tanult 
technikai elemek 
játékban történő 
alkalmazása  

Csapatok egymás 

elleni játék 

gyakorlása. 

Egészpályás 

gyakorlatokkal 

67. 

jégkorcsolya 

Koordináció, 

egyensúlyérzék 

fejlesztése 

Gyakorlatokkal 

akadálypályán 

68. 

jégkorcsolya 

Koordináció, 

egyensúlyérzék 

fejlesztése 

Gyakorlatokkal 

akadálypályán 

69. 
torna: 30-40 perces 
aerobic mozgások 

Aerob állóképesség-

fejlesztő eljárások 

Intenzív, 

ritmikus 

gyakorlatokkal 

70. torna: 30-40 perces 
aerobic mozgások 

Aerob állóképesség-

fejlesztő eljárások 

Intenzív, 

ritmikus 



gyakorlatokkal 

71. atlétika: általános 
állóképesség 
fejlesztés futásokkal 
akadályokon át 

Tanulók 

állóképességének 

fejlesztése 

Akadályfutó 

gyakorlatokkal 

72. 
torna: lányok: 
lépésformák fiúk: 
vetődések, 
átguggolások 

Célszerű gyakorlási 

növekvő  

tanulói  

önállósággal 

 

Szivacson 

történő 

gyakorlatokkal 

73. torna: lányok: 
járások különböző 
kéztartásokkal, fiúk: 
támlázások 

Koordináció javítása Gimnasztika 

jellegű 

gyakorlatokkal 

74. fiuk kosárlabda: 
tempódobás, 
lányok röplabda: 
labdaérintések 
összetett mozgásos 
gyakorlatai 

A tempódobás és a 

kosárérintés 

alapjainak elsajátítása 

Kosárpalánknál 

és hálónál 

gyakorlás 

párokban  

75. fiuk kosárlabda: 
védekezési formák, 
lányok röplabda: 
feladás 

Kosárlabda 

védekezés és a 

röplabda feladás 

elsajátítása 

Csapatjátékkal 

gyakorlatok 

mindkét 

feladatra 

76. 
jégkorcsolya 

Megállás, fékezés 

elsajátítása 

Rávezető 

gyakorlatokkal 

77. atlétika: 
magasugrás 
előkészítése ugró, 
és szökdelő iskolai 
gyakorlatokkal 

Rávezető 

ugrógyakorlatok 

elsajátítása 

Sorozatban 

ugró és 

futógyakorlato

kkal 

78. 

torna: lányok: 
testsúlyáthelyezése
k fiúk: támlázások, 
fejbillenés 

A testsúlyáthelyezést 

és felbillenés 

elsajátítása 

Szivacson 

rávezetőgyakor

latok, párokban 

segítséggel a 

gyakorlat 

elsajátítása 

79.. torna: lányok, fiúk: 
függőleges repülés 

A függőleges repülés 

elsajátítása 

Páros 

gyakorlatokkal 

80.. fiuk kosárlabda: 
gyorsindítás, lányok 
röplabda: az eddig 
tanult technikai 
elemek játékban 
történő alkalmazása 

Tudatos gyakorlása a 

gyorsindításnak és a 

technikai elemek 

elsajátításának 

Csapatjátékban 

a technika 

gyakorlása 

81. fiuk kosárlabda: 
gyorsindítás, lányok 

Tudatos gyakorlása a 

gyorsindításnak és a 

Csapatjátékban 

a technika 



röplabda: az eddig 
tanult technikai 
elemek játékban 
történő 
alkalmazása, 
aktivitás értékelése  

technikai elemek 

elsajátításának 

gyakorlása 

82. 

jégkorcsolya 

Egyensúly 

gyakorlatok 

elsajátítása 

Egy lábbal, 

guggolásban 

haladás 

83. atlétika: 
magasugrás 
előkészítése ugró, 
és szökdelő iskolai 
gyakorlatokkal 

Rávezető 

ugrógyakorlatok 

elsajátítása 

Sorozatban 

ugró és 

futógyakorlato

kkal 

84. torna: lányok: 
guruló átfordulás 
hosszában, fiúk: 
guruló átfordulás 
keresztben 

kondicionális és 
koordinációs 
képességfejlesztő 
eljárások gyakorlása 

tanult elemek 

bemutatása 

85. torna: lányok: 
guruló átfordulás 
hosszában, fiúk: 
guruló átfordulás 
keresztben, 
felguggolás 
leterpesztés 

kondicionális és 
koordinációs 
képességfejlesztő 
eljárások gyakorlása 

tanult elemek 

bemutatása, 

értékeléssel 

86. fiuk kosárlabda: 
gyorsindítás, lányok 
röplabda: az eddig 
tanult technikai 
elemek játékban 
történő alkalmazása  

Tudatos gyakorlása a 

gyorsindításnak és a 

technikai elemek 

elsajátításának 

Csapatjátékban 

a technika 

gyakorlása 

87. fiuk kosárlabda: 
fektetett dobás 
átadásból és 
labdavezetésből 
értékelés, lányok 
röplabda: nyitások 
értékelése  

Tudatos gyakorlása a 

fektetett dobásnak 

játék közben. Nyitás 

technikájának 

elsajátítása 

Csapatjátékban 

a technika 

gyakorlása 

88. 

jégkorcsolya 

Gyorsulásból 

kényszerített, 

biztonságos megállás 

gyakorlása 

Gyakorlás 

kijelölt 

sávokban 

89. 

jégkorcsolya 

Gyorsulásból 

kényszerített, 

biztonságos megállás 

gyakorlása 

Gyakorlás 

kijelölt 

sávokban 

90. torna: lányok, fiúk: Dinamikus, statikus Segítővel az 



szekrényugrás 
értékelése 

erő, egyensúlyozás, 
ruganyosság és 
fejlesztése 

adott feladat 
kiértékelése 

91. atlétika: flop 
technika, 
háromlépés 

Magasugrás 
technikájának 
elsajátítása 

Sorozatugrások
kal 

92. torna: kötélhajtás 
lányok: RG 
elemekkel 
kombinált ugrás, 
fiuk: egy perces 
gyorshajtás 

Dinamikus, statikus 
erő, egyensúlyozás, 
lazaság, ruganyosság 
és ritmusérzék 
fejlesztése 

Koreografált 
elemekkel 
gyakorlás 

93. torna: kötélhajtás 
lányok: RG 
elemekkel 
kombinált 
hajtásvariációk, 
fiúk: gyűrű fiúk: 
alaplendület, 
emelés lefüggésbe 

Dinamikus, statikus 
erő, egyensúlyozás, 
lazaság, ruganyosság 
és ritmusérzék 
fejlesztése 

Koreografált 
elemekkel 
gyakorlás 

94. 
kosárlabda: 
védekezési formák: 
elzárás, cselezés  

Védekezési alakzatok 
elsajátítása 

Tanár 
irányításával 
csoportos 
gyakorlás 

95. röplabda: a 
labdaérintések 
összetett mozgásos 
gyakorlatai, sánc és 
leütés 

Röplabda érintések 
technikai fejlesztése 

Játékszituációk 
kialakítása 

96. 

jégkorcsolya 

A koszorúzás 
alapjainak 
elsajátítása 

Kör alakú 
pályán 
gyakorlás 

97. atlétika: flop 
technika, 
körívenfutás 

Magasugrás 
technikájának 
elsajátítása 

sorozatugrások
kal 

98. torna: kötélhajtás 
lányok: RG 
elemekkel 
kombinált ugrás 
hajtásvariációk, 
fiúk: gyűrű fiúk: 
lebegőfüggés, hátsó 
függés 

Dinamikus, statikus 
erő, egyensúlyozás, 
lazaság, ruganyosság 
és ritmusérzék 
fejlesztése 

Koreografált 
elemekkel 
gyakorlás 

99. torna: kötélhajtás 
lányok: RG 
elemekkel 
kombinált ugrás és 

Dinamikus, statikus 
erő, egyensúlyozás, 
lazaság, ruganyosság 
és ritmusérzék 

Koreografált 
elemekkel 
gyakorlás 



hajtásvariációk, 
fiúk: gyűrű fiúk: 
visszahúzás 

fejlesztése 

100. Távolság, 
kézfogások, kéz és 
kar - összefont kar 
és a keresztbe tett 
láb, udvarlási 
gesztusok, a szem 
kifejezőereje. 

Testbeszéd 
elsajátítása 

csoportokban, 
párokban 
tréfás 
gyakorlatokkal 

101. röplabda: az eddig 
tanult technikai 
elemek játékban 
való alkalmazása 

Technikai elemek 
elsajátítása 

Játékszituációk 
kialakításával 

102. 

jégkorcsolya 

A koszorúzás 
alapjainak 
elsajátítása 

Kör alakú 
pályán 
gyakorlás 

103. torna: gyűrű lányok: 
alaplendület és 
függés, fiúk: 
húzódás leugrás 

Technika alapjainak 
elsajátítása 

Gyakorlatok 
segítővel 

104. 
torna: gyűrű lányok: 
alaplendület és 
függés, fiúk: 
tanultak értékelése 

Technika gyakorlása 
és továbbfejlesztése 

Tanári 
irányítással a 
hibák 
elemzése, 
felismerése 

105. 
kosárlabda: 
védekezési formák: 
elzárás, cselezés  

Játék közbeni 
gyakorlása a 
védekezési 
formáknak. 

Csapatjáték 

106. röplabda: az eddig 
tanult technikai 
elemek játékban 
való alkalmazása 

Az eddig tanultak 
alkalmazása a játék 
során. 

Egymás elleni 
játék teljes 
anyagának 
beépítése. 

107. 
jégkorcsolya 

Gyorsulási feladatok Sávban 
gyakorlás 

108. atlátika: flop 
technika, 
körívenfutás 
értékelése 

A magasugrás 
technikájának 
gyakorlása 

Kijelölt köríven 
sorozatfutások 

109. torna: gyűrű lányok: 
tanult elemek 
gyakorlása, fiúk: 
tanult elemek 
gyakorlása 

Az eddig tanult 
elemek gyakorlása 
tornagyakorlatba 
beépítve 

Párokban, 
csoportosan 
segítséggel 
gyakorlás 

110. torna: gyűrű lányok: Az eddig tanult Párokban, 



tanult elemek 
gyakorlása, fiúk: 
tanult elemek 
gyakorlása 

elemek gyakorlása 
tornagyakorlatba 
beépítve 

csoportosan 
segítséggel 
gyakorlás 

111. 

atlétika. Egyenletes 
iramú lassú futások 
10 perc 

Az aerob 
állóképesség 
fejlesztése. 

Futás a 
természetben. 
Tartós 
állóképesség-
fejlesztő 
gyakorlatok 

112. torna: kötélhajtás 
lányok: RG 
elemekkel 
kombinált ugrás, 
fiuk: egy perces 
gyorshajtás 

Dinamikus, statikus 
erő, egyensúlyozás, 
lazaság, ruganyosság 
és ritmusérzék 
fejlesztése 

Koreografált 
elemekkel 
gyakorlás 

113. torna: kötélhajtás 
lányok: RG 
elemekkel 
kombinált ugrás, 
fiuk: egy perces 
gyorshajtás 

Dinamikus, statikus 
erő, egyensúlyozás, 
lazaság, ruganyosság 
és ritmusérzék 
fejlesztése 

Koreografált 
elemekkel 
gyakorlás 

114. kosárlabda: a tanult 
elemekből komplex 
gyakorlati 
alkalmazások  

Az eddig tanultak 
alkalmazása a játék 
során. 

Egymás elleni 
játék teljes 
anyagának 
beépítése. 

115. röplabda: a 
labdaérintések 
komplex mozgásos 
gyakorlatai 

Az eddig tanultak 
alkalmazása a játék 
során. 

Egymás elleni 
játék teljes 
anyagának 
beépítése. 

116. asztalitenisz: 1:1 
elleni játék, 
tollaslabda: 1:1 
elleni játék 

A tanultak alapján a 
versenyszabályok 
alkalmazása és 
betartása. 

Az eddig 
tanultak 
alkalmazása a 
játék során. 

117. 

atlétika. Egyenletes 
iramú lassú futások 
20 perc 

Az aerob 
állóképesség 
fejlesztése. 

Futás a 
természetben. 
Tartós 
állóképesség-
fejlesztő 
gyakorlatok 

118. torna: kötélhajtás 
lányok: egy általuk 
választott 
zeneszámra 
készítsenek aerobic 
koreográfiát, fiuk: 
egy perces 

Dinamikus, statikus 
erő, egyensúlyozás, 
lazaság, ruganyosság 
és ritmusérzék 
fejlesztése 

Koreografált 
elemekkel 
gyakorlás 



gyorshajtás 

119. torna: kötélhajtás 
lányok: egy általuk 
választott 
zeneszámra 
készítsenek aerobic 
koreográfiát, fiuk: 
egy perces 
gyorshajtás 

Dinamikus, statikus 
erő, egyensúlyozás, 
lazaság, ruganyosság 
és ritmusérzék 
fejlesztése 

Koreografált 
elemekkel 
gyakorlás 

120. kosárlabda: a tanult 
elemekből komplex 
gyakorlati 
alkalmazások  

Az eddig tanultak 
alkalmazása a játék 
során. 

Egymás elleni 
játék teljes 
anyagának 
beépítése. 

121. röplabda: az eddig 
tanult technikai 
elemek játékban 
való alkalmazása 

Az eddig tanultak 
alkalmazása a játék 
során. 

Egymás elleni 
játék teljes 
anyagának 
beépítése. 

122. asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 
elleni játék 

A tanultak alapján a 
versenyszabályok 
alkalmazása és 
betartása. 

Az eddig 
tanultak 
alkalmazása a 
játék során. 

123. 

atlétika. Egyenletes 
iramú lassú futások 
20 perc 

Az aerob 
állóképesség 
fejlesztése. 

Futás a 
természetben. 
Tartós 
állóképesség-
fejlesztő 
gyakorlatok 

124. torna: kötélhajtás 
lányok: egy általuk 
választott 
zeneszámra 
készítsenek aerobic 
koreográfiát, fiuk: 
egy perces 
gyorshajtás 

A mozgáskoordináció 
fejlesztése, 
ritmusérzék 
kialakítása. 

Önálló 
koreográfia 
kialakítása. 

125. torna: kötélhajtás 
lányok: egy általuk 
választott 
zeneszámra 
készítsenek aerobic 
koreográfiát, fiuk: 
egy perces 
gyorshajtás 

A mozgáskoordináció 
fejlesztése, 
ritmusérzék 
kialakítása. 

Önálló 
koreográfia 
kialakítása. 

126. kosárlabda: a tanult 
elemekből komplex 
gyakorlati 
alkalmazások  

Az eddig tanultak 
alkalmazása a játék 
során. 

Egymás elleni 
játék teljes 
anyagának 
beépítése. 



127. röplabda: az eddig 
tanult technikai 
elemek játékban 
való alkalmazása 

Az eddig tanultak 
alkalmazása a játék 
során. 

Egymás elleni 
játék teljes 
anyagának 
beépítése. 

128. asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 
ell.eni játék 

A tanultak alapján a 
versenyszabályok 
alkalmazása és 
betartása. 

Az eddig 
tanultak 
alkalmazása a 
játék során. 

129. torna: kötélhajtás 
lányok: egy általuk 
választott 
zeneszámra 
készítsenek aerobic 
koreográfiát, fiuk: 
egy perces 
gyorshajtás 

A mozgáskoordináció 
fejlesztése, 
ritmusérzék 
kialakítása. 
Állóképesség 
fejlesztése. 

Lendületes, 
dinamikus 
mozgások, 
precízen a zene 
ritmusára. 

130. torna: kötélhajtás 
lányok: egy általuk 
választott 
zeneszámra 
készített aerobic 
koreográfia 
bemutatása, fiuk: 
egy perces 
gyorshajtás 

A mozgáskoordináció 
fejlesztése, 
ritmusérzék 
kialakítása. 
Állóképesség 
fejlesztése. 

Lendületes, 
dinamikus 
mozgások, 
precízen a zene 
ritmusára. 

131. atlétika: lassú, 
egyenletes iramú 
futások (10-20 perc) 
közben 1-1 perces 
beleerősítés  

Az aerob és anaerob 
állóképesség határán 
tartós munka. 

Játék az 
irammal. 
Fartlek. 

132. atlétika: lassú, 
egyenletes iramú 
futások (10-20 perc) 
közben 1-1 perces 
beleerősítés  

Az aerob és anaerob 
állóképesség határán 
tartós munka. 

Játék az 
irammal. 
Fartlek. 

133. kosárlabda: a tanult 
elemekből összetett 
gyakorlati 
alkalmazások 

Indulás megállás, 
Folyamatos 
labdavezetés. 

Sarkazás 

134. röplabda: a 
labdaérintések 
összetett mozgásos 
gyakorlatai 

Kosár és alkarérintés 
gyakorlása. 

A lábmunka 
aktív 
alkalmazása 

135. asztalitenisz: 1:1 
elleni játék, 
tollaslabda: 1:1 
elleni játék 

A tanultak alapján a 
versenyszabályok 
alkalmazása és 
betartása. 

Az eddig 
tanultak 
alkalmazása a 
játék során. 



136. atlétika: 
gyorsaságfejlesztő 
rajtok, iramfutások 

A gyorsaság és 
reakció fejlesztése. 

Térdelőrajt 
alkalmazása 

137. atlétika: 
gyorsaságfejlesztő 
rajtok, iramfutások 

A gyorsaság és 
reakció fejlesztése. 

Térdelőrajt 
alkalmazása 

138. kosárlabda: a tanult 
elemekből összetett 
gyakorlati 
alkalmazások 

Indulás megállás, 
Folyamatos 
labdavezetés. 

Sarkazás 

139. röplabda: a 
labdaérintések 
összetett mozgásos 
gyakorlatai 

Alsó egyenes nyitás 
gyakorlása 

Nyitás 
fogadásának 
taktikája. 

140. 
atlétika: 
medicinlabdás 
dobóiskola 

A Lökés, vetés, 
hajítás 
mozdulatainak 
elsajátítása. Erősítés. 

Rakéta elv 
alkalmazása. 

141. 
atlétika: 
medicinlabdás 
dobóiskola 

A Lökés, vetés, 
hajítás 
mozdulatainak 
elsajátítása. Erősítés. 

Rakéta elv 
alkalmazása. 

142. kosárlabda: a tanult 
elemekből összetett 
gyakorlati 
alkalmazások 

Indulás megállás, 
Folyamatos 
labdavezetés. 

Indulócsel 

143. röplabda: az eddig 
tanult technikai 
elemek játékban 
való alkalmazása 

Nyitások Felső egyenes 
nyitás 

144. asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 
elleni játék 

A tanultak alapján a 
versenyszabályok 
alkalmazása és 
betartása. 

Az eddig 
tanultak 
alkalmazása a 
játék során. 

145. atlétika: 
sorozatszökdelések 

Láb dinamikájának 
fejlesztése 

Elrugaszkodás-
lendítés 

146. atlétika: 
sorozatszökdelések 

Láb dinamikájának 
fejlesztése 

Elrugaszkodás-
lendítés 

147. kosárlabda: 
aktivitás értékelése 

Helyezkedés a játék 
során 

Taktikai 
fogalmak 

148. röplabda: aktivitás 
értékelése 

A védekezés taktikája Taktikai 
fogalmak 

149. asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 

A tanultak alapján a 
versenyszabályok 
alkalmazása és 

Az eddig 
tanultak 
alkalmazása a 



elleni játék betartása. játék során. 

150. atlétika: egyenletes 
iramú futás 20 
percen keresztül 

Az aerob 
állóképesség 
fejlesztése 

Légvétel 
technikája 

151. 

atlétika: felmérés: 
60 - 400 - 2000 m 

Gyorsaság és 
állóképesség 
fejlődésének nyomon 
követése 

Gyorsasági 
állóképesség 

152. kosárlabda: a tanult 
elemekből összetett 
gyakorlati 
alkalmazások 

Labdavezetés és 
passzolás. 
Fektetett dobás 

Ziccer 

153. röplabda. 
Helyezkedések és 
labdaérintések 
összetett mozgásos 
gyakorlatai 

Védekezés technikája Sáncolás 

154. asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 
elleni játék 

A tanultak alapján a 
versenyszabályok 
alkalmazása és 
betartása. 

Az eddig 
tanultak 
alkalmazása a 
játék során. 

155. atlétika. felmérés: 
medicin dobás, -
lökés,   

Dobókészség 
felmérése 

Maximális 
lökés, vetés, 
hajítás 

156. atlétika: helyből 
távolugrás 
felmérése 

A láberő felmérése Talajfogás 

157. kosárlabda: az 
eddig tanult 
technikai elemek 
játékban való 
alkalmazása 

Labdavezetés és 
passzolás. 
Fektetett dobás 

Ziccer 

158. röplabda: az eddig 
tanult technikai 
elemek játékban 
való alkalmazása 

Védekezés technikája Sáncolás 

159. asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 
elleni játék 

A tanultak alapján a 
versenyszabályok 
alkalmazása és 
betartása. 

Az eddig 
tanultak 
alkalmazása a 
játék során. 

160. atlétika: felmérés: 
emelkedés 

A láberő felmérése Talaj elhagyása 

161. atlétika: felmérés: 
fekvőtámaszban 
karhajlítás 

Erő felmérése Dinamika 



162. kosárlabda: az 
eddig tanult 
technikai elemek 
játékban való 
alkalmazása 

Labdavezetés, 
átadások, Indítások 

Gyorsindítás 

163. röplabda: az eddig 
tanult technikai 
elemek játékban 
való alkalmazása 

Támadás technikája Leütések 

164. asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 
elleni játék 

A tanultak alapján a 
versenyszabályok 
alkalmazása és 
betartása. 

Az eddig 
tanultak 
alkalmazása a 
játék során. 

165. atlétika: felmérés: 
felülés 

Hasizom erősítés Hasprés 

166. atlétika: felmérés: 
törzsemelés 
hasonfekvésből 

Mély hátizom 
erősítése 

Oldaltörzsemel
és 

167. kosárlabda: az 
eddig tanult 
technikai elemek 
játékban való 
alkalmazása 

Labdavezetés, 
átadások, Indítások 

Gyorsindítás 

168. röplabda: az eddig 
tanult technikai 
elemek játékban 
való alkalmazása 

Támadás technikája Feladások 

169. streetball Dobások Horogdobás 

170. asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 
elleni játék 

A tanultak alapján a 
versenyszabályok 
alkalmazása és 
betartása. 

Az eddig 
tanultak 
alkalmazása a 
játék során. 

171. atlétika: versenyek 
az atlétikai 
mozgásanyag 
segítségével 

A gyorsaság 
fejlesztése 

 

172. atlétika: versenyek 
az atlétikai 
mozgásanyag 
segítségével 

Gyorsaság fejleszése Speciális 
indulások 

173. kosárlabda: az 
eddig tanult 
technikai elemek 
játékban való 
alkalmazása 

Mérkőzések 
osztályon belül  

Csapattaktika 

174. röplabda: az eddig Mérkőzések Csapattaktika 



tanult technikai 
elemek játékban 
való alkalmazása 

osztályon belül 

175. asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 
elleni játék 

A tanultak alapján a 
versenyszabályok 
alkalmazása és 
betartása. 

Az eddig 
tanultak 
alkalmazása a 
játék során. 

176. kosárlabda: az 
eddig tanult 
technikai elemek 
játékban való 
alkalmazása 

Mérkőzések 
osztályon belül 

Csapattaktika 

177. röplabda: az eddig 
tanult technikai 
elemek játékban 
való alkalmazása 

Mérkőzések 
osztályon belül 

Csapattaktika 

178. asztalitenisz: 2:2 
elleni játék, 
tollaslabda: 2:2 
elleni játék 

A tanultak alapján a 
versenyszabályok 
alkalmazása és 
betartása. 

Az eddig 
tanultak 
alkalmazása a 
játék során. 

179. 

Az egész évi munka 
értékelése 

A kiváló tanulók 
kiemelése, értékelés 

Nyári 
veszélyekre 
figyelemfelhívá
s 

180. 

Az egész évi munka 
értékelése 

A kiváló tanulók 
kiemelése, értékelés 

Nyári 
veszélyekre 
figyelemfelhívá
s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Társadalomismeret 10. G 

 

 
I. félév 

 

Az országgyűlés 

A kormány 

II. negyedév 

Igazságszolgáltatás  

Választójog 

Az államháztartás 

 

II. félév 

 

A rendszerváltozás 

A rendszerváltozás folyamata 

IV. negyedév 

Kisebbségek a mai Magyarországon 

A cigányság 

Mai magyar társadalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tantárgy neve: német nyelv 

Évfolyam: 10. évfolyam    Képzés: gimnázium, szakgimnázium, szakiskola 

 

Első negyedév követelményei: 

Lektion 6.  

Szókincs Nyelvtan 

Berlin nevezetességei és a hozzájuk kapcsolódó 
kifejezések (tk. 78-79.o.) 

helyhatározók: in/an/auf +Dativ (tk. 78-79. és 
86.o.) 

Shopping kifejezései (tk. 80.o.) helyhatározók: von/zu +Dativ (tk. 80. és 86.o.) 

Útbaigazítás párbeszéd (tk. 81/6.b) évszámok 2000-től (tk. 86.o.) 

Emberek életútjáról mesélni (tk. 82-83.o.) Perfekt képzése, használata (tk. 86-87.o.) 

Múltbeli eseményekről mesélni (tk. 84.o.) a sein és haben igék Präteritumja (tk. 87.o.) 

 

Lektion 7. 

Szókincs Nyelvtan 

Természet - kiefezések (tk.90-91.) Helyhatározók a természetben (tk.90-91. és 
98.o.) 

A természetben dolgozni (tk. 92.o.) es gibt szerkezet (tk. 98.o.) 

Szabadidős tevékenységek a természetben  
(tk. 93.o.) 

Perfekt képzése, használata (tk.92. és 98.o.) 

Évszakok – sportolási lehetőségek (tk. 94-95.o.) Helyhatározók hová? kérdésre (tk. 93. és 98. o.) 

Szabályok, tiltások (tk. 96.o.) Általános alany: man kann… szerkezetek 
(tk.99.o.) 

Időjárás – sportolási lehetőségek (tk. 97.o.) dürfen módbeli segédige (tk.99.o.) 

 

Második negyedév követelményei: 

Lektion 8. 

Szókincs Nyelvtan 

Számok 100-10.000-ig (tk. 110.o.) für+A (tk. 102.o.) 

Lakóhelyekről és bérleti díjról beszélni (tk.102-
103.o.) 

auf,in, bei, mit+D (tk. 104-105.o. és 110.o.) 

Égtájak (tk. 103. és 110.o.) Birtokos névmások részes esetben (tk. 110.o.) 

Hol és kivel lakik? – kifejezések (tk. 104-105.o.) összetett szavak (tk. 111.o.) 

Szobákról és berendezésről beszélni (tk. 106-
107.o.) 

személyes névmások tárgyesetben (tk. 109. és 
111.o.) 

Háztartás kifejezései (108-109.o.)  

 

  



Lektion 9.  

Szókincs Nyelvtan 

Osztozkodás – vélemény kifejtése a témában 
(114- 117. és 122.o.) 

Birtokos névmások tárgyesetben (tk.122.o.) 

Kifejezések a teilen és brauchen igékkel (tk. 114- 
117.o.) 

Határozatlan névmás: alle, viele, wenige, 
niemand (tk.122.o.) 

Adni és elvenni, cserélni – vélemény kifejtése a 
témában (tk. 118-119.o.) 

Részes esetet vonzó igék: helfen, gefallen, 
passen (tk.123.o.) 

Ruházatról beszélni (tk. 118-119.o. és 122.o.) Részes és tárgyesetet vonzó igék: geben, 
schenken, zeigen (tk.123.o.) 

Kifejezések a gefallen igével (tk.118-119.o.) Határozott névelő részes esetben (tk. 123.o.) 

Segítségkérés (tk.120.o.)  

Hirdetéseket írni (tk. 120.o.)  

 

Harmadik negyedév követelményei: 

Lektion 10.  

Szókincs Nyelvtan 

Kinézetről beszélni (tk. 126-127.o.) Sorszámnevek (tk. 134.o.) 

Dátum, hónapok (tk. 128. és 134.o.) Mutatónévmások (tk. 126-127. és 134.o. 

Születésnapról beszélni (tk. 128/7.a) Elváló igekötős igék (tk. 135.o.) 

Meghívólevelet írni (tk. 129.o.) Nem elváló igekötős igék (tk. 135.o.) 

Meghívólevélre válaszolni (tk. 129.o.) denn kötőszó (tk. 135.o.) 

Jókívánságok (tk. 129.o.)  

Egy partyról beszélni (tk. 130-131. és 133.o.)  

Kifejezések étkezés közben. Smalltalk  
(tk. 132. és 134.o.) 

 

Indoklás kifejezése (tk. 133.o.)  

Ünnepekről beszélni (tk. 136-137.o.)  

 

Lektion 11. 

Szókincs Nyelvtan 

Zenéről beszélni (DaF Leicht 2.tk. 14-17.o.) Was für ein…? (tk.22.) 

Első kulturális benyomásokról beszélni (tk.18-
19.o.) 

Mellékmondatok: weil (tk.22.) 

A migráció okai (tk.20.o.) Elváló és nem elváló igekötős igék Partizip 
Perfekt alakja (tk. 23.o.) 

Életrajzot megérteni és megírni (tk.21-22.o.)  

 

Negyedik negyedév követelményei: 

Lektion 12. 

Szókincs Nyelvtan 

Városokat leírni, összehasonlítani (26-27.o.)  Mellékmondatok: dass (tk.34.) 



Várostervezés, városi bútorok (tk.28-29.o.)  Melléknevek középfoka (tk.34.) 

Irodai és otthoni tárgyak (tk.30-31.o.)  Helyhatározók tárgy- és részes esetben (tk. 
35.o.) 

Egy szoba berendezését leírni, véleményt 
nyilvánítani, tippeket adni (tk.32-33.o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika 

 10. évfolyam (gimnázium) 

I. félév  

1.negyedév 

A négyzetgyökvonás 

1. A négyzetgyökvonás fogalma 

2. A négyzetgyök függvény 

3. A négyzetgyökvonás azonosságai 

4. A négyzetgyökjel alóli kivitel, a négyzetgyökjel alá való bevitel 

5. A nevező gyöktelenítése 

A Pitagorasz-tétel 

6. A tétel alkalmazása derékszögű háromszögekben 

7. A tétel alkalmazása háromszögekben 

8. A tétel alkalmazása négyszögekben 

9. 
A tétel alkalmazása körhöz külső pontból húzott érintők, két kör 

közös külső-, ill. belső érintőivel kapcsolatban 

2.negyedév 

A másodfokú egyenlet 

10. Hiányos másodfokú egyenletek 

11. A gyöktényezős alak 

12. A másodfokú egyenlet megoldó képlete 

13. A diszkrimináns 

14. Nem hiányos másodfokú egyenletek 

15. Másodfokúra visszavezethető magasabb fokú egyenletek 

16. Gyökök és együtthatók közötti összefüggés 

17. Másodfokú egyenlőtlenségek 

18. Másodfokú egyenletrendszerek 

  

Irracionális egyenletek 

19. Négyzetgyökös egyenletek 

20. Hamis gyökök fellépése 

  

II.félév  

3.negyedév 

A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai: 

1. A párhuzamos szelők tétele és a tétel megfordítása 

2. A középpontos hasonlósági transzformáció és tulajdonságai 

3. A hasonlósági transzformáció, a hasonlóság fogalma, hasonló alakzatok 

4. Hasonló síkidomok kerületének, területének aránya 

5. A szögfelező osztásaránya 

6. Magasságtétel 

7. Befogótétel 



8. A körrel kapcsolatos ismeretek bővítése: 

9. Középponti és kerületi szögek, kerületi szögek tétele 

10. Látószögkörív 

11. Kerületi és középponti szögek tétele 

12. Húrnégyszögek tétele és megfordítása 

13. Érintőnégyszögek tétele és megfordítása 

14. A körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tétele 

4.negyedév 

15. A hegyesszögek szögfüggvényei 

16. Néhány hegyesszög pontos szögfüggvényértékei 

17. Pótszögek szögfüggvényei 

18. Összefüggések egy hegyesszög szögfüggvényei között 

19. A szögfüggvények általános értelmezése 

20. Szögfüggvényértékek meghatározása 

21. Forgásszögek szögfüggvényei 

22. Trigonometrikus függvények 

Valószínűség számítás: 

23. Valószínűségi kísérletek 

24. A valószínűség szemléletes fogalma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve: magyar  

Irodalom – 10. I, 10.G 

 

I. NEGYEDÉV  

 

1. Reformáció, ellenreformáció, a barokk kor bemutatása  

2. 2. Zrínyi élete és művei  

3. Zrínyi barokk eposzának bemutatása (A Szigeti veszedelem)  

4. A francia klasszicista dráma  

5. Molière élete és drámái 

6. A Tartuffe / A fösvény elemzése  

 

II.NEGYEDÉV  

1. A felvilágosodás fogalma  

 

2. Voltaire élete és művei  

 

3. Rousseau élete és munkássága  

 

4. Goethe: Vándor éji dala  

 

5. A magyar felvilágosodás  

 

6. Kazinczy élete és munkássága  

 

7. A nyelvújítás mozgalma  

 

 

III.NEGYEDÉV  

1. Berzsenyi Dániel élete és költészete  

2. Katona József élete  

3. A Bánk bán című dráma értelmezése  

4. Kölcsey Ferenc élete és művei  

5. Vörösmarty Mihály élete és munkássága  

 

IV.NEGYEDÉV  

1. A romantika mint korstílus  

2. Vörösmarty költészete  

3. Csongor és Tünde 

4. Petőfi Sándor élete és költészete 

 

 

 

 

 

 



NYELVTAN 

 

 I. NEGYEDÉV 

 

 

1.  Jelek és jelrendszerek  

2. A hangalak és a jelentés kapcsolata  

3. A mondat és a szöveg jelentése  

 

II.NEGYEDÉV  

A szövegtípusok (dialogikus, monologikus, érvelő, leíró stb.) 

 

III. NEGYEDÉV  

1. Mi a stílus? 

2. A zeneiség stíluseszközei 

3. A szókincs mint stíluseszköz 

4. Az alakzatok 

5. A szóképek fajtái 

 

IV.NEGYEDÉV  

A stílusrétegek és stílusárnyalatok 

- A magánéleti szövegek stílusa 

- A hivatalos stílus 

- A közéleti stílus 

- Az egyházi szövegek stílusa 

- A sajtószövegek stílusa 

- A tudományos stílus 

- A szépirodalmi/művészi stílus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve:  kémia 

Évfolyam: 10.G 

Képzés:  gimnázium 

 

Első negyedév követelményei: 

A szerves vegyületek összetétele, Szénvegyületek jellemzése 

Szénhidrogének tulajdonságai 

Szénhidrogének elnevezése 

Alkánok tulajdonságai, jelentőségük 

metán és az etán 

fosszilis energiahordozók 

 

Második negyedév követelményei: 

Az etén és reakciói, jellemzése 

Az acetilén 

Alkoholok általános tulajdonságai, reakciói 

A metil- és az etil-alkohol 

Többértékű alkoholok: glikol és glicerin 

 

Harmadik negyedév követelményei 

Oxovegyületek. Aldehidek, ketonok: formaldehid és aceton 

Karbonsavak 

Metánsav és etánsav 

Észterek 

Zsírok és olajok 

Szappanok, mosószerek 

 

Negyedik negyedév követelményei 

Szénhidrátok 

Glükóz és fruktóz, ribóz és dezoxi-ribóz 

Kettős szénhidrátok 



Összetett szénhidrátok - a keményítő és a cellulóz 

Aminosavak, Fehérjék és szerkezetük, tulajdonságaik, denaturáció 

Nukleinsavak 

Műanyagok, azok környezeti hatása és kezelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve: Informatika 

Évfolyam: 10. évfolyam: 10G 

Első negyedév követelményei: 

Adatbázis-kezelési alapismeretek. Alapfogalmak: adatbázis, tábla, tervező nézet, adatlap nézet, 

mezők, rekordok, mezőnevek, mezőtípusok. Adatbázis létrehozása: Alapvető műveletek 

(adatbázis elvi és gyakorlati tervezése, létrehozása adott mezőkkel és attribútumokkal, mozgás 

adattáblán belül, adatok bevitele). 

Adatbázis karbantartása: Adattábla adatainak módosítása, törlése. Rekordok módosítása, 

törlése. Űrlapok használata. Egyszerű űrlap létrehozása, adatok bevitele űrlap segítségével, 

szöveg formázása, háttérszíne. 

Második negyedév követelményei: 

Lekérdezések: Egyszerű lekérdezések létrehozása és mentése. A lekérdezés létrehozásának 

lépései. A QBE rács. Az alapvető operátorok: LIKE, NOT, AND, OR, BETWEEN, >=, <=, 

IGEN, NEM. 

Különböző adatbázisok, űrlapok, lekérdezések létrehozása. Kép, grafikus fájl beillesztése az 

űrlapra. Űrlap objektumainak elrendezése. Adattábla tervezése (formai jellemzői, mező 

tulajdonságok beállítása). Kulcsok definiálása, index beállítása. 

Harmadik negyedév követelményei: 

Importálás: Adattábla importálása szövegfájlból vagy táblázat-kezelővel létrehozott fájlból. A 

különböző kódtáblák használata. Mezőformátumok beállítása. Többtáblás adatbázisok 

létrehozása és feltöltése. A kapcsolatok kialakítása, a hivatkozási integritás megőrzése. 

Második félév követelményei: Létező adatbázis megnyitása vagy bejelentkezés egy 

adatbázisba. Adott feltételeknek megfelelő rekord megkeresése. 

Negyedik negyedév követelményei: 

Bonyolultabb, illetve többszörös feltételeknek megfelelő lekérdezés létrehozása. Szűrők 

alkalmazása. Lekérdezés bővítése további mezőkkel, mezők törlése lekérdezésből. Adatok 

kiválasztása és rendezése adott feltételeknek megfelelően. 

Jelentések: Kiválasztott adatok megjelenítése adott sorrendben monitoron vagy nyomtatón. 

Jelentés módosítása. Adatok csoportosítása. Fejléc és lábléc használata. 

 

 

 

 

 

 

 



Földrajz 

10. osztály 

Társadalmi folyamatok (9) 
Világgazdaság (9) 
 

Magyarország (18) 
 

Európa (9) 
Európán kívüli kontinensek (9) 
 

Globális kihívások (18) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fizika 

I. félév      

1.negyedév     

Hőtan I.: 

Szilárd testek 

és folyadékok: 

 

    

1. 
Munka, energia, hőmennyiség. Az energia változtatásának 

rendezett és rendezetlen módjai.     

2. 
A hőmérséklet mérése, az abszolút hőmérsékleti skála. A 

Kelvin-skála. Kapcsolata a Celsius-skálával     

3. 
Szilárd testek lineáris hőtágulása. Lineáris (vonalmenti) 

hőtágulási együttható.     

4. 
Felületi és térfogati hőtágulás. Térfogati (köbös) hőtágulási 

együttható.     

5. A hőtágulás a technikában és a mindennapokban.     

6. A hőközlés módjai, fajhő, hőkapacitás.     

7. 
Termikus egyensúlyra vezető folyamatok (nincs halmazállapot-

változás).     

8. Halmazállapot-változások. Olvadáshő, forráshő, párolgáshő.     

9. Látens hő; olvadáshő, fagyáshő. Párolgáshő, forráshő     

10. 
Feladatok a termikus egyensúly kialakulására (van 

halmazállapot-változás).     

Hőtan II.: 

Gázok 

állapotváltozás

ai: 

 

    

11. 
Állapotjelzők: nyomás, térfogat, hőmérséklet, 

anyagmennyiség. Az ideális gáz modellje.     

12. Boyle-Mariotte törvény. Izoterm állapotváltozás.     

13. Gay-Lussac I. törvénye. Izobár állapotváltozás.     



14. Gay-Lussac II. törvénye. Izochor állapotváltozás.     

15. Az egyesített gáztörvény.     

2.negyedév     

16. 
Kinetikus gázmodell. Az ekvipartíció tétele. Boltzmann-állandó. 

Szabadsági fokok.     

17. 
Az ideális gáz állapotegyenlete. (makroszkopikus alak). 

Univerzális gázállandó. Moláris tömeg.     

18. 
Az ideális gáz állapotegyenlete (mikroszkopikus alak). 

Részecskeszám.     

19. A valóságos gázok viselkedése. Eltérések az ideális modelltől.     

20. A van der Valls-féle állapotegyenlet.     

Hőtan III.: 

Termodinamik

a: 

 

    

21. 
A termodinamika I. főtétele. Belső energia, térfogati 

munkavégzés, hőközlés.     

22. Termikus egyensúly kialakulása. Fázisdiagram.     

23. 
Az I. főtétel alkalmazása különböző típusú állapot-változásokra. 

Izoterm, izobár és izochor állapotváltozások.     

24. Az adiabatikus állapotváltozás.     

25. Diagramok a p-V állapotsíkon. Izotermák, adiabaták.     

26. A kinetikus gázmodell. Szabadsági fokok.     

27. A gázok belső energiája.     

28. 
A hőmérséklet és a belső energia kapcsolata. Az 

állapotegyenlet újraértelmezése.     

29. A nyomás kinetikus magyarázata.     

30. A termodinamika második főtétele. Entrópia –     

31. a „rendetlenség mértéke”; statisztikus fizika.     

32. A termodinamika harmadik főtétele. Az abszolút zéruspont.     



      

II.félév      

3.negyedév 

Elektromos alapjelenségek:     

1. 
Dörzselektromosság, elektromos megosztás, 

töltésszétválasztás.     

2. 
A kétféle elektromos töltés. Földelés, elektromos erőhatások, 

elektromos töltés.     

3. Coulomb törvénye. Erőtörvény, reciprok négyzetes függés.     

4. 
Az elektrosztatikus mező jellemzése erővonalakkal. Homogén, 

inhomogén mező.     

5. 
Az elektrosztatikus térerősség. Térerősség-vonalak, 

forrástöltés, próbatöltés.     

6. 
Pontszerű töltéstől származó térerősség. Szuperpozíció, dipólus 

elektrosztatikus erőtere.     

7. Az elektrosztatikus fluxus. Erővonal-sűrűség.     

8. 
Munkavégzés elektrosztatikus mezőben. Elektromos feszültség, 

konzervatív mező.     

9. Az elektrosztatikus potenciál.     

10. Számításos feladatok.     

11. Kondenzátorok. Kapacitás.     

12. 
A kapacitás függése a kondenzátor adataitól. A vákuum 

permittivitása, relatív permittivitás.     

13. Kondenzátorok soros kapcsolása.     

14. Kondenzátorok párhuzamos kapcsolása.     

15. Vegyes kapcsolások.     

4.negyedév     

Egyenáramok:     



16. Az áramerősség. Ohm törvénye. Elektromos ellenállás.     

17. Az ellenállás függése a vezető adataitól. Fajlagos ellenállás.     

18. Az áram munkája és teljesítménye.     

19. Ellenállások soros kapcsolása.     

20. Ellenállások párhuzamos kapcsolása.     

21. Vegyes kapcsolások.     

22. 
A feszültségforrások. Galvánelemek, akkumulátorok, 

elektromotoros erő.     

23. 
Ohm törvénye a teljes áramkörre. Belső feszültségesés, belső 

ellenállás, kapocsfeszültség.     

24. Kirchoff I. törvénye. Csomóponti törvény, töltésmegmaradás.     

25. Kirchoff II. törvénye. Huroktörvény, konzervatív mező.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ének- zene 

 

1. negyedév: A romantikus zene műfajai 

2. negyedév: A századforduló, impresszionista zeneszerzők 

3. negyedév: A 20.század zenei irányzatai-szabadon választott zeneszerző 

4. negyedév: A jazz zene korszakai és irányzatai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve:  biológia 

Évfolyam: 10.G 

Képzés:  gimnázium 

 

Első negyedév követelményei: 

A rendszerezés alapjai 

Vírusok, Vírusbetegségek, vírusfertőzés menete. 

A prokarióta sejt felépítése, baktériumok. 

A baktériumok anyagcseretípusai, gyakorlati jelentősége (környezeti jelentőség, élelmiszeripari 

felhasználás, szimbionta fajok jelentősége) 

Egyszerűbb eukarióták kialakulása, tulajdonságaik 

Állatok szövetei 

 

Második negyedév követelményei: 

Szivacsok és csalánozók 

A férgek 

Az ízeltlábúak törzse 

A rovarok osztálya – a rendek jellemzése 

 

Harmadik negyedév követelményei 

Gerincesek törzse; csontoshalak és porcoshalak 

Kétéltűek és hüllők osztálya 

Madarak osztálya Emlősök osztálya 

Az életműködések jellemzése az egyes állattörzsekben: mozgás, szaporodás, keringés, 

légzés, idegrendszer, táplálkozás, életmód, példafajokkal 

 

Negyedik negyedév követelményei 

Öröklött és tanult magatartásformák 

A növények testfelépítése és életműködései 

 

 



10. osztály — – - bibliaismeret 

 

I. negyedév 

 

Az első öt parancsolat 

 

II. negyedév 

 

A második öt parancsolat 

 

III. negyedév 

 

Salamon kérése (Királyok 3,1-15) 

Salambon ítélete 

A salamoni templom 

 

IV. negyedév 

 

A királyság kettészakadása (1Királyok 12,1-24) 

Illés és a sareptai özvegy 

Istenítélet a Karmelen (1Királyok 18,20-46)  

 

Pünkösd 

 

Pálfordulás 

A három misszóiút  

Pál Rómában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Angol nyelv – 10.évf  

   

1. országok, nemzetiségek 

hétköznapi tárgyak 

főnév többesszáma 

párbeszéd: barátot felhívni 

számok, telefonszámok 

New Headway Elementary Unit 1  

2. létigék egyszerű jelen időben (kérdés, tagadás) 

birtokos szerkezet (Patrick’s daughter) 

családtagok nevei 

melléknevek 

ételek-italok 

Párbeszéd: at the café 

  

New Headway Elementary Unit 2 

3. egyszerű jelen idő (E./3.) 

igék (fly, work, make stb.) 

foglalkozások 

óra 

birtokos névmás  

New Headway Elementary Unit 3 

4. egyszerű jelen idő 

kérdés – tagadás, segédige használata 

igék 



szabaidős tevékenységek 

évszakok 

hétköznapi kifejezések 

Íráskézség: levél egy barátnak 

New Headway Elementary Unit 4 

II. NEGYEDÉVES VIZSGA 
angol nyelv 
Unit 5 
Lakás, lakóhely, bútorok, tárgyak, eszközök megnevezése és helyének meghatározása. 
There is/are, helymeghatározás, elöljárószók, lakással, otthonnal kapcsolatos szókincs, mutató és 
határozatlan névmások (this, that, these, those, some, any). 
There is/are, this, that, these, those, some, any – nyelvi elemek gyakorlása. 
 
Olvasás és társalgás egy érdekes lakóházról és különböző személyek otthonáról, saját otthonunk 
leírása. 
Útbaigazítás és információkérés a városban rövid párbeszédekkel. 
Ismétlés, társalgási és írásbeli gyakorlatok. 
 
Unit 6 
Képesség kifejezése, érdeklődés arról, hogy mit tudnak egyes személyek. 
Beszélgetés a múltról. 
Can, could, a létige alakjai múlt időben (was, were) – állítás, kérdés, tagadás. 
Could, was, were, múltra vonatkozó határozók és mellékmondatok. 
Múltbeli események leírása, életrajz, beszélgetés ismert emberek múltjáról. 
Információkérés telefonon, szituációs gyakorlás. Álláspályázat levélben. 
Telefonáláshoz kapcsolódó kifejezések. 
A hivatalos levélforma. 
 
Unit 7 
Múltbeli események leírása, társalgás a múltról, híres emberek élete, előző napi programunk 
megbeszélése 
Egyszerű múlt (Past Simple), -ed végződés, did segédige, rendhagyó igék, múltra vonatkozó 
időhatározók. 
Past Simple, szabályos és rendhagyó igék, állítás, kérdés, tagadás. 
Szóösszetételek, igei kifejezések, sorszámnevek. 
Életrajz olvasása és írása, szókincsbővítés és gyakorlás. 
Dátum és időpontok meghatározása. 
 
Unit 8 
Híres találmányok – utalás a múltra időhatározók segítségével, kérdés, érdeklődés múltbeli 
eseményekkel kapcsolatban. 
Past Simple, szabályos és rendhagyó igék, állítás, kérdés, tagadás, múltra vonatkozó időhatározók, 
ago. 
Past Simple, felkiáltó és kérdő mondatok, a jelen és múlt idő együttes használata, miniszituációk 
(ünneplés, gratuláció stb.) 
Csodálkozás kifejezése, olvasás és társalgás múltbeli eseményekkel kapcsolatban. 



Ünnepek és a család, jókívánság kifejezése és fogadása, kiejtési és intonációs gyakorlatok. 
 
III. NEGYEDÉV TÉMAKÖRÖK/FELADATOK 
Unit 9 
Étkezés, étel- és italnevek, kínálás és annak elfogadása, tetszés, nemtetszés kifejezése. 
Élelmiszervásárlás, mennyiség kifejezése. 
Udvarias kérés és válasz étkezésnél, a mennyiség kifejezésének gyakorlása. 
Szobafoglalás. 
Szövegértés olvasás után, nemzeti ételek, receptek, társalgás élelmiszerekről és étkezésről. 
Szókincs: étel- és italnevek. A főnevek megszámlálhatósága, much, many, some, any, egyes és többes 
szám, would like, yes, please, no, thanks. 
Szókincsbővítés: étel- és italnevek, nemzeti ételek. 
A megszámlálhatósághoz kapcsolódó nyelvi jelenségek gyakorlása. 
Gyakorlás: a főnevek megszámlálhatósága, much, many, some, any, egyes és többes szám, would 
like, yes, please, no, thanks 
 
Unit 10 
Városi és vidéki élet, összehasonlítás, a birtoklás kifejezése, szókincsbővítés: tulajdonságok. 
Különböző helyek összehasonlítása, olvasott szöveg értése, társalgás a várossal és vidékkel 
kapcsolatos témákról. 
Útbaigazítás városban és vidéken is, információkérés, kiejtési gyakorlatok. 
Ismétlés, társalgási és írásbeli gyakorlatok. 
 
Összehasonlító szerkezet, a melléknév középfoka, egyszerű és összetett alakok. 
Valakinek van – have (got), állítás, kérdés, tagadás. 
A melléknév felsőfoka, egyszerű és összetett alakok, összehasonlító szerkezet, have (got). 
Szókincs: várossal, vidékkel és útbaigazítással kapcsolatos kifejezések. Felszólító mondatok, az 
összehasonlító szerkezet gyakorlása. 
 
Unit 11 
Személyleírás, külső és belső tulajdonságok, ruhadarabok. Az éppen a beszéd pillanatában történő 
cselekvés kifejezése. 
Birtoklás, valaki tulajdonának fogalma, a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésének 
gyakorlása, társalgás kedvenc dolgainkról. 
Folyamatos jelen (Present Continuous): a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezése, állítás, 
kérdés, tagadás. 
Have (got), Present Continuous, Present Simple, whose, személyes és birtokos névmások. 
Szókincsbővítés: ruhadarabok és ki-egészítők, ruházkodás. 
Ruhadarabok, ruhavásárlás, kiejtési és intonációs gyakorlatok. 
Ismétlés, társalgási és írásbeli gyakorlatok. 
Szókincs: színek, testrészek, ruhával és vásárlással kapcsolatos kifejezések. 
 
IV. NEGYEDÉV 
Unit 12 
Jövőre vonatkozó szándék, terv, biztosan bekövetkező esemény, a jövő és a jelen együttes 
gyakorlása. 
Olvasott szöveg értése, jövőre, jelenre és múltra vonatkozó társalgás. 
Társalgás és szókincsbővítés időjárással és évszakokkal kapcsolatban. Javaslattétel. 
A going to szerkezet, jövőre vonatkozó időhatározók, Present Continuous, célhatározói 
mellékmondat 
going to, Present Continuous, Present Simple, Past Simple, shall, let’s. 



Szókincs: sport, időjárás. 
 
Unit 13 
Történetmondás, a jelen és múlt együttes gyakorlása, különféle kérdőszók használata, melléknevek 
és határozószók használata. 
Érzelmek kifejezése. 
Olvasott szöveg értése és tartalmi összefoglalása. 
Patikában – szókincsbővítés és társalgási gyakorlat. 
A kérdőszók áttekintése, Present Simple / Continous, going to, Past Simple, az angol mondat 
szórendje, melléknevek és határozószók. 
Érzelmet kifejező melléknevek / melléknévi igenevek, -ing, past participle, okhatározói 
mellékmondat. 
Szókincs: gyógyszerek, gyógyszertár. 
 
Unit 14 
A múlt nem meghatározott időpontjában történt cselekvés kifejezése, az ehhez használható 
határozószók gyakorlása. 
Olvasott szöveg értése, társalgás utazás témában, a jelen, múlt és jövő együttes gyakorlása 
Repülőtér – társalgási és intonációs gyakorlat. 
Present Perfect, állítás, kérdés, tagadás, ever, never, already, just, yet, az ige harmadik alakja. 
Szókincs: utazással kapcsolatos kifejezések. 
Present Perfect, Past Simple, Present Simple. 
Szókincsbővítés: utazással, repülőtérrel kapcsolatos kifejezések. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orosz nyelv – 10. évfolyam 
 

1. negyedév 

 

Család 

Rokonság, rokonsági fokok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

Etika: önismeret, ember az 

időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom 

Emberek külső jellemzése. 

Baráti kör. 

 

NYELVTAN 

A birtoklás kifejezése. 

Sorszámnevek. 

 

2. negyedév 

 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

 

 

NYELVTAN 

Mennyiség kifejezése. 

A visszaható igék. 

 

3. negyedév 

 

Környezetünk 

Időjárás, éghajlat. 

Lakóhely és környék hagyományai. 

Az iskola 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

 

NYELVTAN 

 

Igeszemlélet. 

Az ok- és célhatározó kifejezése. 

 

4. negyedév 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé 

Kultúra 

Szentpétervár. 

Az orosz festészet. 

Az orosz naptár. 



 

NYELVTAN 

 

A mozgást jelentő igék. 

A felszólító mód. 

Melléknév fokozása 

 
 
 

 


