
Történelem tematika 10. I. osztály 

 

 
I. félév 

 

A kora újkor története, A kora újkor története Magyarországon 

A nagy földrajzi felfedezések 

A reformáció 

Nyugat-Európa államai a kora újkorban 

A középkori magyar állam bukása 

A három részre szakadt ország, Erdély 

II. negyedév 

A kora újkor története Magyarországon, A felvilágosodás kora 

A török kiűzése Magyarországról 

A felvilágosodás 

Anglia és Franciaország 

Az USA születése 

A francia forradalom 

 

II. félév 

 

A felvilágosodás kora, Az újjáépítés kora Magyarországon 

Az ipari forradalom és következményei 

A XIX. század uralkodó eszméi 

Gazdaság a XVIII. századi Magyarországon 

Népesedés, és etnikai viszonyok a XVIII. századi Magyarországon 

A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 

IV. negyedév 

A reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 

A reformok megindítói 

Politikai irányzatok a reformkorban 

A nemzeti ébredés Magyarországon 

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szakmai angol 

negyedév Témakör  

   

1 Correction of Test 2  

1 E-commerce companies  

1 Explaining E-commerce types  

   

2 E-commerce features  

2 Transaction security  

2 Talking about security  

   

3 Online transaction  

3 

Describing the transaction 

process  

3 Business matters  

   

4 Types of network  

4 Explaining network  

4 Networking hardware  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy: Programozás gyakorlat 

Évfolyam: 10.I Képzés típusa: szakgimnázium 

1. negyedév: 

A C# nyelv: bevezető fogalmak 

Programozói környezet: Az MS Visual Studio felépítése, használata 

A Project fogalma 

"Helló világ" program: Konzol-alkalmazás készítése, az első program, a program szerkezete. 

Szintaktika, szemantika: Szintaktikai szabály, szintaktikai hiba, fordítás során kiderül; 

Szemantikai szabály, szemantikai hiba, tesztelés során derül ki. 

Kiírás konzolra: Konzol alkalmazás felületének a megtervezése. 

System.Console.WriteLine() 

Megjegyzések: Egyszerű konzol alkalmazás készítése 

Változó használat: Változó deklarációk, kezdőérték adás (egész, valós, karakter, szöveg); 

Beolvasás konzolról: A Console osztály használata, adatbekérő metódusai. 

Beolvasás konzolról, konvertálás: A …Parse() vagy a Convert.To…() metódusok. Miért kell konvertálni, 

ha számot akarunk bekérni? 

Hibakeresés, hibalehetőségek, hibaelhárítás (debug) 

Elemi adattípusok 1.: A C# numerikus típusai (byte,  int); Valós típusok (float, double); 

értéktartományok, deklarációk; 

Véletlen szám generálása 

Elemi adattípusok 2.: karakter, szöveges, és logikai típusok használata, deklarációk, értéktartományok. 

Adatok bekérése billentyűzetről. 

Kifejezések, operátorok: Kifejezések elemei; operátorok, precedencia, asszociativitás; explicite, 

implicite típusátalakítás. 

Elágazások 1.: Egy- és kétágú szelekciók, döntési gráf, független feltételek: if … else … 

Elágazások 2.: Feltételek egymásba ágyazása, Esetszétválasztás (switch - case). 

2. negyedév: 

Léptető ciklus (számlálós ciklus) szerkezete; alkalmazásának lehetőségei: for-ciklus 

Előfeltételes ciklus (elöltesztelős ciklus) szerkezete, alkalmazása: while () 

Végfeltételes ciklus (hátultesztelős ciklus) szerkezete, alkalmazása: do … while () 

Ciklusok egymásba ágyazása, Kilépés a ciklusból: Egyszerű példa programok, break, continue, return 

Tömbváltozó deklarálása, létrehozása, kezdőértékadás. 

Tömbök feldolgozása: Tömbök és ciklusok kapcsolata. 

Tömb feltöltése. Kiíratás foreach ciklussal. 

A Stream osztály: A Stream osztály használata. 

StreamReader, StreamWriter osztályok: Stream-műveletek 

Sztingeket tartalmazó tömb használata. 

Szöveges fájlok feldolgozása: StreamWriter, FileWriter, try - catch - finally szerkezet, StreamReader, 

FileReader osztályok 

3. negyedév: 

Windows Form Application projekt létrehozása. 



Windows-os Formok létrehozása 

Konténer komponensek 

Panel 

Eseményvezérelt programozás 

Eseményforrás, eseményfigyelés 

Komponensek: label, checkBox, Feladat – CheckBoxTest 

Menürendszer: MenuBar, Menu, MenuItem 

Dialógusablak: Dialog, kész dialógusok 

Egéresemények 

Kiegészítés: Grafikus felhasználói felület, rajzoló eszköztár 

Alapvető komponensek 

Mintaprogram 

Alap osztályok, 

Pont, méret, téglalap, koordinátarendszer 

4. negyedév: 

JavaScript elhelyezése HTML dokumentumban 

Változók használata: változók, adattípusok 

Kifejezések, műveletek 

Sztring objektumok használata 

Munka szövegrészekkel 

Számokat tartalmazó tömb 

Karakterlánctömb 

Math objektum, Függvények 

Szelekciós utasítások: Szelekciós utasítások 

Ciklusok használata 

DOM felépítése, szintjei, window objektumok: DOM felépítése, szintjei, window objektum, 

document 

Weboldalak kezelése, párbeszédablakok: document.write(), window.alert(üzenet), 

window.prompt(üzenet, alapért), window.confirm(üzenet)  

Elemek elérése: document.getElementByiD(azon), document.getElementsByTagName(elem), 

Elemek módosítása: innerHTML, style objektum módosítása 

Elemek létrehozása: createTextNode(szöveg), createElement(elem) 

Eseménykezelés: egér eseményei, billentyűzet események, onLoad, onUnload események. 

HTML űrlapok alapjai: HTML űrlapok alapjai 

form objektum használata 

Űrlapok eseményeinek kezelése 

Adatgyűjtés űrlapok segítségével 

Űrlap érvényesítés 

A jQuery könyvtár bemutatása 

 

 

 

 

 



 

 

Tantárgy: Programozás 

Évfolyam: 10.I Képzés típusa: szakgimnázium 

1. negyedév: 

Számítógép- és szoftvervédelem: Biztonságos számítógép- és internet-használat 

Programozói környezet, IDE, a programkészítés lépései: A programozói környezet (MS Visual Studio) 

használata, feladat kitűzése, specifikáció, algoritmuskészítés, kódolás, tesztelés, dokumentálás 

fogalma, elemei, programozás szintje 

A programok adatai: változók, adattípusok (egész, valós, karakter, logikai), azonosító, kulcsszavak 

A C# programok szerkezete, 

unit, project, class, main, adatkiírás konzolra 

Műveletek adatokkal: A C# operátorai (aritmetikai, logikai, értékadás, relációs), precedencia, 

asszociativitás, kifejezések 

Tiszta kód alapjai: A kód tagolása, névadási konvenció, megjegyzések 

Relációs és logikai műveletek: Relációs és logikai műveletek 

Szekvenciális program végrehajtás: szekvencia fogalma, folyamatábra jelölése, adatok bekérése 

konzolról, a Console osztály használata 

Szelekció: egy, két és többirányú program elágaztatás. 

Adatbekérés feltétellel. 

2. negyedév: 

Összetett adattípusok: a karakterlánc és a tömb 

Szelekció: egy, két és többirányú program elágaztatás 

Szelekció: független feltételek, egymásba ágyazás 

Ciklusok, számláló ciklus: ciklus fogalma, számláló (for) ciklus felépítése, használata 

Előfeltételes, végfeltételes ciklus: a while és a do while ciklus felépítése, használata. 

3. negyedév: 

Bevezetés a programozási tételekbe: Egyszerű algoritmusok: összegzés, megszámlálás tétele 

Eldöntés, kiválasztás, kiválogatás, maximum- és minimum-kiválasztás tétele. 

Keresések: szekvenciális keresések (rendezetlen, rendezett sorozat) 

Bevezetés a Windows Form alkalmazásokba. 

Űrlap/Form 

Űrlapelemek: label, button, checkBox, … stb. 

Űrlapelemek tulajdonságainak beállítása és módosítása. 

Message-box 

Eseményvezérelt programozás 

Eseményforrás, eseményfigyelés 

Egéresemények 

4. negyedév: 

Kliens oldali programozás: kliens / szerver oldal, JavaScript alapjai, futtatás böngészőben 



A JavaScript nyelvtani szabályai: kis- és nagybetűk, változó, objektum és függvény nevek, foglalt 

szavak, megjegyzések, elhelyezés böngészőben 

JavaScript alapjai: változó, adatok, adattípusok, műveletek, értékadás, kifejezések 

Változók, tömbkezelés. Karakterláncok, függvények. 

Vezérlési szerkezetek: szelekciók, ciklusok 

DOM elérése JavaScripttel: DOM elérése JavaScripttel: node, element, attribute 

Elemek elérése, módosítása, létrehozása 

Események, eseményfigyelés: onClick, onLoad, onBlur, onFocus események lekezelése 

Űrlapelemek: Elhelyezés weboldalon, interaktív kezelésük, (form, input, select, option, textarea, 

label). 

A jQuery könyvtár bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 matematika 10. évfolyam (szakgimnázium) 

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. 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: Informatika 

Évfolyam: 10. évfolyam: 10I 

Első negyedév követelményei: 

Weblapkészítés. Weblapkészítés alapjainak megtanulása a Kompozer program segítségével. 

Kép beillesztése, táblázat beillesztése weblapba. Címsorok használata. Link beillesztése. 

Karakterformázás, bekezdésformázás. Kép tulajdonságainak beállítása, táblázat tulajdonságai, 

cellák egyesítése. 

Második negyedév követelményei: 

Táblázat-kezelési alapismeretek. A táblázatkezelő (Microsoft Excel) felület fontosabb 

részeinek, azok szerkesztésének megismerése. Adatok bevitele, törlése, másolása. 

Cellák és adatok formázásának elsajátítása. A táblázat megtervezése. A táblázat elkészítésének 

és módosításának lehetőségei. Képletek létrehozásának gyakorlása. A négy alapművelet 

alkalmazása. 

A cellahivatkozások logikájának és alkalmazási módjainak megértése, gyakorlása. Abszolút és 

relatív cellahivatkozás. 

Harmadik negyedév követelményei: 

A táblázatkezelő különböző függvényeinek használata, argumentumainak ismerete. A 

SZUM(), ÁTLAG(), MAX(), MIN(), DARAB2(), DARABTELI(), HA() függvény. 

Dátumfüggvények. 

Diagramok készítése. Diagram részeinek megismerése, és a részek beállításaink megtanulása. 

Bonyolultabb függvények használata. 

Negyedik negyedév követelményei: 

Az információs társadalom. Önálló információ-szerzés. Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. Logikai kapcsolatok. A szükséges információ önálló meghatározása, a 

találatok szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. Az információk közlési célnak megfelelő 

alakítása, a manipuláció felismerése. Atalálatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából. 

A közlés céljának felismerése. A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. A 

hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségek, azok 

felhasználása a megismerési folyamatban Információszerzés internetes portálokról. 

Adatvédelem. Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési 

technikáival való megismerkedés. Adatvédelmi fogalmak ismerete. Az információforrások 

hitelességének értékelése. Informatikai eszközök etikus használata. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. Az infokommunikációs publikálási 

szabályok megismerése. 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek megismerése. Az elektronikus szolgáltatások 

hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. Elektronikus szolgáltatások megismerése, 



kritikus használata, értékelése. Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek 

felismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



információtechnológiai alapok 

gyakorlat 10.I 
1.negyedév 

Laptopok energiagazdálkodás beállításai 

Laptop hardverek és összetevők telepítése és 

konfigurálása 

Laptop megelőző karbantartásának módszerei 

2.negyedév 

Mobil operációs rendszerek kezelése (Android) 

Mobil operációs rendszerek kezelése (iOS) 

Védelmi módszerek mobil eszközökre 

3.negyedév 

Nyomtatók telepítése, megosztása 

Nyomtatók alapvető hibaelhárítási folyamata 

4.negyedév 

BIOS jelszavak, felhasználói jelszavak 

Windows tűzfal konfigurációja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



információtechnológiai alapok 10.I 

1.negyedév 

Laptop kijelzők, energia gazdálkodási szabványok. 

Laptopok bővítése, alkatrészek cseréje 

Laptopok vezeték nélküli kommunikációs technológiái 

2.negyedév 

Mobil eszközök hardver komponensei 

Mobil eszközök operációs rendszerei (Android) 

Mobil eszközök operációs rendszerei (iOS) 

Mobil eszközök hálózati kapcsolatai 

Mobil eszközök szinkronizációja, biztonsági kérdései 

3.negyedév 

Nyomtatók karakterisztikája, csatlakozási felületei 

Nyomtatók típusai, alapvető működési elveik 

Nyomtató driverek típusai 

4.negyedév 

Biztonsági fenyegetések típusai, védekezés ellenük, Biztonsági 

házirend 

Adatvédelem, adatmegsemmisítés 

Biztonsági technikák, eszközök fizikai védelme 

Biztonsági hibakeresés alapjai, tipikus hibák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hálózatok I 10.I 

1.negyedév 

Ismétlés: Számítógépek és perifériák üzembe helyezése, működés ellenőrzése, számítógépes 

rendszer összeállítása 

Ismétlés: Operációs rendszer kiválasztása, telepítése, kezelése és karbantartása 

A hálózat jelene, erőforrások, elemei, csatlakozás az internethez 

Konvergált és megbízható hálózat 

Változó hálózati környezet, hálózati trendek, hálózati biztonság 

Hálózati operációs rendszer konfigurálása, IOS elérése, konfigurációs módok 

Hálózati operációs rendszer konfigurálása, IOS parancsok felépítése 

Kapcsoló alapkonfigurációja 

Kapcsoló konfiguráció mentése 

2.negyedév 

Eszközök statikus és dinamikus címzése 

Kapcsolók konfigurációjának ellenőrzése 

Kommunikációs szabályok, Hálózati protokollok és szabályok, TCP/IP modell; Szabványügyi 

szervezetek 

Adatbeágyazás, erőforrások elérése 

Átviteli közegek (réz) 

SOHO router vezeték nélküli hozzáférés konfigurálása, Kapcsolódás vezetékes és vezetéknélküli 

LAN-hoz 

3.negyedév 

SOHO router vezeték nélküli hozzáférés konfigurálása, Kapcsolódás vezetékes és vezetéknélküli 

LAN-hoz, forgalomszűrés, Közeghozzáférés vezérlés 

Ethernet protokoll, Ethernet keret felépítése 

MAC-cím és IP-cím, ARP protokoll szerepe 

LAN kapcsolók, MAC-címtábla működése 

2. és 3. rétegbeli kapcsolás, kapcsolók konfigurálása, helyi hálózat tervezése 

IP protokoll, IPv4, IPv6 

4.negyedév 

Elosztási réteg, Forgalomirányítás, irányító tábla 

Elosztási réteg, Forgalomirányító felépítése, indítása, kezdeti konfigurációja 

Forgalomirányító kezdeti konfigurációja 

Szállítási protokollok, TCP és UDP szegmensek bemutatása, portszámok, adatfolyam vezérlés 

TCP és UDP szegmens, adatfolyam vezérlés; TCP-t és UDP-t használó alkalmazások 

Kettes számrendszer, Bináris és decimális számrendszerek közötti átváltás 

IPv4 címzési struktúra, alhálózati maszk 

 

 

 

 

 



 

Hálózatok I 10.I 

1.negyedév 

Ismétlés: Számítógépek és perifériák üzembe helyezése, működés ellenőrzése, számítógépes 

rendszer összeállítása 

Ismétlés: Operációs rendszer kiválasztása, telepítése, kezelése és karbantartása 

A hálózat jelene, erőforrások, elemei, csatlakozás az internethez 

Konvergált és megbízható hálózat 

Változó hálózati környezet, hálózati trendek, hálózati biztonság 

Hálózati operációs rendszer konfigurálása, IOS elérése, konfigurációs módok 

Hálózati operációs rendszer konfigurálása, IOS parancsok felépítése 

Kapcsoló alapkonfigurációja 

Kapcsoló konfiguráció mentése 

2.negyedév 

Eszközök statikus és dinamikus címzése 

Kapcsolók konfigurációjának ellenőrzése 

Kommunikációs szabályok, Hálózati protokollok és szabályok, TCP/IP modell; Szabványügyi 

szervezetek 

Adatbeágyazás, erőforrások elérése 

Átviteli közegek (réz) 

SOHO router vezeték nélküli hozzáférés konfigurálása, Kapcsolódás vezetékes és vezetéknélküli 

LAN-hoz 

3.negyedév 

SOHO router vezeték nélküli hozzáférés konfigurálása, Kapcsolódás vezetékes és vezetéknélküli 

LAN-hoz, forgalomszűrés, Közeghozzáférés vezérlés 

Ethernet protokoll, Ethernet keret felépítése 

MAC-cím és IP-cím, ARP protokoll szerepe 

LAN kapcsolók, MAC-címtábla működése 

2. és 3. rétegbeli kapcsolás, kapcsolók konfigurálása, helyi hálózat tervezése 

IP protokoll, IPv4, IPv6 

4.negyedév 

Elosztási réteg, Forgalomirányítás, irányító tábla 

Elosztási réteg, Forgalomirányító felépítése, indítása, kezdeti konfigurációja 

Forgalomirányító kezdeti konfigurációja 

Szállítási protokollok, TCP és UDP szegmensek bemutatása, portszámok, adatfolyam vezérlés 

TCP és UDP szegmens, adatfolyam vezérlés; TCP-t és UDP-t használó alkalmazások 

Kettes számrendszer, Bináris és decimális számrendszerek közötti átváltás 

IPv4 címzési struktúra, alhálózati maszk 

 

 

 

 



Fizika 
 

 

I. 

fél

év  

1.negyedév 

1. A fizika tárgya és módszerei. Megfigyelés, kísérlet, modellezés. Fizikai jelenségek 

2. Állapot, állapotváltozás, jelenség. A mérés feltételei. A nemzetközi mértékrendszer 

3. 
A fizikai mennyiségek és csoportosításuk. A fizikai jelenségek osztályozása. Mechanikai 

jelenségek 

A mozgástan elemei: 

4. 
A testek mozgása. Mozgás és nyugalom viszonylagossága. Vonatkoztatási rendszer. 

Helymeghatározás 

5. Pálya, út, elmozdulás. Elmozdulásvektor. A mozgások osztályozása pályájuk szerint. 

6. 
Sebesség, gyorsulás. Átlagsebesség, pillanatnyi sebesség. A mozgások osztályozása sebességük 

szerint. 

7. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás. 

8. Az egyenletesen változó mozgás. Gyorsulás és lassulás nem nulla kezdősebességről. 

9. A mozgások grafikai vizsgálata. 

10. A szabadesés. 

11. Az egyenletes körmozgás. 

12. Összetett mozgások 

13. Függőleges hajítás. 

14. Vízszintes hajítás 

2.negyedév 

A newtoni mechanika elemei: 

15. A mechanikai kölcsönhatás és az erő fogalma 

16. A tehetetlenség törvénye 

17. Newton második törvénye. A dinamika alaptörvénye. 

18. Erőtörvények: a rugalmas erő 

19. A nehézségi erő és a testek súlya. 

20. Súrlódás, súrlódási erő. 

21. A körmozgás dinamikája 

22. Egyetemes tömegvonzás. 

23. A kiterjedt testre ható erők 

24. A kiterjedt testekre ható erők összegzése 

25. Egyensúlyi helyzetek a nehézségi erők ellenében. 

  

II. félév 



3.negyedév 

A newtoni mechanika elemei: 

1. Munkavégzés. 

2. Emelési és gyorsítási munka 

3. Lineárisan változó erő munkája. 

4. A mechanikai energia 

5. A mechanikai energia megmaradásának törvénye 

6. Munkatétel 

7. Teljesítmény, átlagos teljesítmény 

8. Egyszerű gépek 

Pontrendszerek: 

9. A lendület (impulzus) 

10. Lendülettétel, a lendület megmaradásának törvénye. 

11. Rugalmatlan ütközések. 

12. Rugalmas ütközések 

13. Rakétaelv 

4.negyedév 

Folyadékok és gázok mechanikája: 

14. Folyadékok tulajdonságai 

15. Hidrosztatikai nyomás. Pascal törvénye 

16. Felhajtóerő nyugvó folyadékokban, a testek úszása. 

17. Molekuláris erők folyadékokban, felületi feszültség. 

18. Hajszálcsövesség. 

19. Aerosztatika, légnyomás, felhajtóerő levegőben. 

20. A légnyomás változása a magassággal. 

21. Folyadékok és gázok áramlása. 

22. Folytonossági egyenlet, áramlási sebesség. 

23. Bernoulli törvénye, értelmezés 

24. Erőhatások áramló közegben, közegellenállás. 

25. A megújuló energiaforrások hasznosítása, szél és víz energiája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tantárgy neve:  biológia 

Évfolyam: 10.i 

Képzés:  szakgimnázium 

 

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 – 11.évf 
New Headway Pre-Intermediate 4th ed 
 

Haladási ütem 
hónap- hét 

Kommunikációs szándékok Fogalomkörök és azok nyelvi 
kifejezései 

I. negy
edév 

Unit 1  
Bemutatkozás 
Információkérés, 
információadás  
Szótárhasználat 
Emberek bemutatása, 
jellemzése 
A társadalmi érintkezéshez 
szükséges kifejezések 
ismétlése 

Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése – igeidők ismétlése 
Kérdőszavak, szórend - 
ismétlés 

 Unit 2 

Személyes információcsere 
Napirend – események 
elmesélése 
Személyek jellemzése 
Országok leírása 
Párbeszéd fenntartása – 
udvarias reagálás, kérdezés 

Ismétlés, gyakorlás 

Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése jelen időben – 
Simple Present, Present 
Continuous 
Birtoklás kifejezése 
Logikai viszonyok - kötőszavak 

 Unit 3 
Események leírása 
Érzelmek kifejezése a 
történtekkel kapcsolatban 
Információkérés, adás 
Szókincs: szóképzés 
Történetek szerkesztése 
 
Ismétlés, gyakorlás 

Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése múlt időben – 
Simple Past, Past Continuous 
Rendhagyó igék 
Logikai viszonyok – 
kötőszavak 
Időviszonyok kifejezése 
 

II.negyedév Unit 4 

Javaslat, kérés, kérdés, 

szükségesség, vélemény 

kifejezése vásárlással 

kapcsolatban 

Személyek szokásainak leírása 
Szókincs: vásárlás, üzletek, 
termékek 
Nyomtatványok kitöltése 
Ismétlés, gyakorlás 

Mennyiségi viszonyok – 

megszámlálható és 

megszámlálhatatlan 

főnevek, mennyiséget 

kifejező határozók 

Szövegösszetartó eszközök- 
some, any, névelők 

 



 Unit 5 

Szándék, kívánság, tervek, 

preferenciák kifejezése 

Javaslat és arra reagálás 
Érdeklődés mások hogyléte 
felől és arra reagálás 
Elégedettség, bosszúság, 
aggodalom kifejezése 
Szókincs: kifejezések a have, 
go és come igékkel 
Képeslap írása 
Ismétlés, gyakorlás 

Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése jövő időben – 
going to, will 
Igevonzatok 

 Unit 6 
Városok leírása, bemutatása 
Szókincs: pénzzel kapcsolatos 
kifejezések, szinonimák, 
ellentétpárok 
Információkérés, adás - 
útbaigazítás 
Ismétlés, gyakorlás 

Minőségi viszonyok – 
melléknév fokozás 
Szövegösszetartó eszközök – 
vonatkozó névmások 

III.negyedév Unit 7 
Személyek, események 
leírása, életpályák 
bemutatása 
Információkérés, adás 
Szokások, preferenciák 
kifejezése 
Szókincs: határozószavak, 
szópárok 
Ismétlés, gyakorlás 

Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése – Present Perfect, 
Simple Past,  
Időviszonyok kifejezése: for, 
since 
Szövegösszetartó eszközök – 
vonatkozó névmások 

 Unit 8 

Szükségesség, 

kötelezettség, javaslat, 

tanács kifejezése 

Helyleírás – információkérés, 
adás 
Véleménynyilvánítás 
Szókincs: foglalkozások, 
utazás, állandósult 
szókapcsolatok 
Egészségi állapot leírása 
Hivatalos levél írása 

Ismétlés, gyakorlás 

Modalitás – have to, should, 
must 

 

 Unit 9 
Terv, szándék kifejezése 
Kérés és ígéret kifejezése 
Szókincs: kifejezések a take, get, do, make igékkel; 
szállodában 
Telefonálás – szállodai szobafoglalás telefonon 



Ismétlés, gyakorlás 
IV. negyedév Unit 10 

Aggodalom, félelem kifejezése 

Múltbeli események felidézése 

Szókincs: -ing, -ed végű melléknevek 

Elégedettség, elégedetlenség kifejezése 

Hivatalos és baráti levél írása 

Ismétlés, gyakorlás 
 Unit 11 

Tárgyak bemutatása, történetének elmesélése 
Információcsere olvasott szöveg alapján 
Véleménynyilvánítás 
Könyv-, filmismertető írása 
Szókincs: szókapcsolatok 
Ismétlés, gyakorlás 

 Unit 12 

Tanácsadás 
Történetmesélés, történetírás 
Bocsánatkérés, jókívánságok, tudás, nem tudás kifejezése 
Elköszönés 

Szókincs: frazeológia (phrasal verbs)  
Ismétlés, gyakorlás 

 

 Unit 13 

Telefonálás: bemutatkozás, beszélgetés kezdete, vége 

Személyes információ kérése, adása 
Szókincs: foglalkozásnevek, szóképzés, határozószavak 
Levélírás – hivatalos és baráti 
Ismétlés, gyakorlás 

 Unit 14 

Történetmesélés, történetírás 

Elköszönés 
Ismétlés, gyakorlás 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.) 

 

 



Tantárgy neve 

Vállalkozási ismeretek 

Évfolyam: 10/I/szakgimnázium 

 

I.negyedév 

 

1. A gazdaság szereplői 

2. Az állam feladatai, gazdasági szerepe 

3. Az államháztartás rendszere 

4. Központi költségvetés, adópolitika 

 

II. negyedév 

 

1. A nemzetgazdaság teljesítmény mutatói 

2. A pénz fogalma, funkciói 

3. A pénzpiac, a bankrendszer 

4. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok 

 

III.negyedév 

 

1. A vállalkozási formák, alapítás feltételei 

2. Az egyéni és társas vállalkozások jellemzői 

3. A vállalkozások szervezeti formái 

4. A vállalkozások gazdálkodása 

 

IV. negyedév 

 

1. A háztartások költségvetése, bevételei, kiadásai 

2. Hitel szerepe a családok gazdálkodása 

3. Az üzleti terv tartalmi elemei 

4. Az önéletrajz, motivációs levél és az állásinterjú tartalmi elemei 

 

 

 

 

 


