
Történelem tematika 9. I. osztály 

 

 
I. félév 

 

Az őskor és az ókori kelet, Az ókori Hellász 

A történelem kezdete 

Egyiptom 

Mezopotámia 

A Biblia földje 

Az ókori India és Kína 

Kréta és Mükéné 

A polisz születése 

II. negyedév 

Az ókori Hellász, Az ókori Róma 

Spárta  

Athén 

A görög-perzsa háborúk 

Nagy Sándor és birodalma 

Görög művészet és tudomány 

A város alapításától a köztársaság fénykoráig 

A köztársaság válsága, egyeduralom létrejötte 
 

II. félév 

 

Az ókori Róma, A középkor 

A principátus rendszere 

A kereszténység 

A Római Birodalom szétesése 

Új államok Nyugaton, A középkori egyház 

Az iszlám 

A rendiség 

Kelet-Közép-Európa a középkorban 

IV. negyedév 

A középkor, A magyarság története a kezdetektől 1590-ig 

Az Oszmán Birodalom 

A középkor tudománya és művészete 

A magyarság őstörténete 

Honfoglalás és államalapítás 

Az államlapítástól 1301-ig 

Az Anjouk Magyarországon 

Magyarország a 15. században 

 
 

 

 

 



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 Meeting people  

1 Jobs in IT  

1 Schedules  

1 Business matters  

   

2 Computer hardware  

2 Computer software  

2 Working with computers  

2 Computer usage  

2 

Understanding computer 

usage  

   

3 Website purpose  

3 Talking about websites  

3 Website analytics  

3 

Getting information about 

websites  

3 Website development  

   

4 

Talking about your favourite 

websites  

4 Database basics  

4 Data processing  

4 Database systems benefits  

4 

Using data in company 

departments  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protokoll 9I,  

1.negyedév 

Mit jelenet nekem az illem? (1 oldalas saját fogalmazás) 

2. negyedév 

A magázás, tegezés illemtana (1 oldalas saját fogalmazás 

3. negyedév 

Üzleti élet öltözködési szabálya nőknél, férfiaknál (1 oldalas saját fogalmazás) 

4. negyedév 

Motivációs levél, önéletrajz készítése (1-1 oldal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve: Programozás gyakorlat 

Évfolyam: 9.   Képzés: szakgimnázium 

 

1. negyedév: 

Alapvető számítógép-kezelési ismeretek: 

● gépbe való belépés, kilépés felhasználónévvel és jelszóval 

● az aktuális (jelenleg: Windows 10) operációs rendszer ismerete: 

o fájl-és könyvtárkezelés (Fájlkezelő használata) 

o az Asztal részei, ablakok kezelése, Tálca és ikonok, 

o mentés és megnyitás, 

o fájlok és programok megkeresése a számítógépen 

o fájlok típusai, társítás 

o saját hálózati meghajtó kezelése 

● egy böngésző-program ismerete és használata, fájlok letöltése internetről 

● email-cím megléte és használata: email fogadása és küldése 

Alapvető fogalmak gyakorlati ismerete: 

● a számítógép felépítése, Neumann-elvek 

● hardver és szoftver, operációs rendszer fogalma 

● az információ fogalma, informatikai mértékegységek (bit, bájt, kilobájt, stb….) 

● számok kódolása, kettes számrendszer 

● karakterek kódolása, ASCII-kódtáblázat 

● színek kódolása: RGB-kódrendszer 

2. negyedév: 

Alapvető vezérlési szerkezetek ismerete: 

● szekvencia 

● elágazás 

● ciklus 

Az osztály által választott online programozási környezet alapfeladatainak, 

alapkurzusainak elvégzése: 

● code.org-on: regisztrálni és megcsinálni minimum a 2. tanfolyamot a 17. szintig. 

● scratch programozási környezet letöltése és alapvető programozási lépések 

elvégzése 

Az osztály által választott online programozási környezet közepes feladatainak, 

kurzusainak elvégzése: 

● Scratch vagy MIT App Inventor vagy egyéb programozási környezet bonyolultabb, 

értőbb használata 

3. negyedév: 

Bevezetés a HTML nyelvbe: 

● Notepad++ vagy egyéb kódszerkesztő letöltése és használata: 



o nyelv beállítása 

o kódolás beállítása 

o mentés és a képek helye 

● a weblapok felépítése, részei, szerkezete 

● alapvető HTML-parancsok ismerete: 

o title, bgcolor, text, font size, font face, font color, b, u, i, tt, h1, h2, h3,… 

o br, hr 

o p, align=left, right, center, justify, 

o ul, ol, li 

o img src, width, height, border, alt, title 

o table, tr, td, width, height, align, valign, colspan, rowspan, cellspacing, 

cellpadding 

o a href 

● Űrlapok a gyakorlatban  

o a form elem és tulajdonságai 

o label és input elemek 

o inputok tipusai (text, email, password, checbox, radio, date) 

o beviteli mezők formázása stílusok segítségével 

o a select elem és használata 

o a textarea bemutatása 

o formázásuk stílusokkal 

4. negyedév: 

Stíluslapok használata 

● szelektorok, elemek kiválasztása 

● kiválasztás Element, Class, ID, Attributum alapján 

● szelektorok kombinálása  

● pszeudo szelektorok (hover, active) 

● web-safe fontok 

● saját betűtípus használata 

● formázás saját stílusokkal 

● Pozícionálás, keretek, szegélyek 

o blokkok pozícionálása 

o elhelyezkedés blokkon belül 

o szegélyek tulajdonságai 

● Színek kezelése 

o alapszínek 

o hexadecimális megadás (16-os számrendszer) 

o RGB színek és alpha csatorna (átlátszóság) 

Bevezetés a JS-be: 

● Javascript alapok 

 

 



 

Tantárgy neve: Programozás 

Évfolyam: 9.   Képzés: szakgimnázium 

1. negyedév: 

Alapvető számítógép-kezelési ismeretek: 

● gépbe való belépés, kilépés felhasználónévvel és jelszóval 

● az aktuális (jelenleg: Windows 10) operációs rendszer ismerete: 

o fájl-és könyvtárkezelés (Fájlkezelő használata) 

o az Asztal részei, ablakok kezelése, Tálca és ikonok, 

o mentés és megnyitás, 

o fájlok és programok megkeresése a számítógépen 

o fájlok típusai, társítás 

o saját hálózati meghajtó kezelése 

● egy böngésző-program ismerete és használata, fájlok letöltése internetről 

● email-cím megléte és használata: email fogadása és küldése 

Alapvető fogalmak definíciószerű ismerete: 

● a számítógép felépítése, Neumann-elvek 

● hardver és szoftver, operációs rendszer fogalma 

● az információ fogalma, informatikai mértékegységek (bit, bájt, kilobájt, stb….) 

● számok kódolása, kettes számrendszer 

● karakterek kódolása, ASCII-kódtáblázat 

● színek kódolása: RGB-kódrendszer 

Alapvető vezérlési szerkezetek ismerete: 

● szekvencia 

● elágazás 

● ciklus 

Az osztály által választott online programozási környezet alapfeladatainak, 

alapkurzusainak elvégzése: 

● code.org-on: regisztrálni és megcsinálni minimum a 2. tanfolyamot a 17. szintig. 

● scratch programozási környezet letöltése és alapvető programozási lépések 

elvégzése 

2. negyedév: 

Az osztály által választott online programozási környezet közepes feladatainak, 

kurzusainak elvégzése: 

● Scratch vagy MIT App Inventor vagy egyéb programozási környezet bonyolultabb, 

értőbb használata 

3. negyedév: 

Bevezetés a HTML nyelvbe: 

● Notepad++ vagy egyéb kódszerkesztő letöltése és használata: 

o nyelv beállítása 



o kódolás beállítása 

o mentés és a képek helye 

● a weblapok felépítése, részei, szerkezete 

● alapvető HTML-parancsok ismerete: 

o title, bgcolor, text, font size, font face, font color, b, u, i, tt, h1, h2, h3,… 

o br, hr 

o p, align=left, right, center, justify, 

o ul, ol, li 

o img src, width, height, border, alt, title 

o table, tr, td, width, height, align, valign, colspan, rowspan, cellspacing, 

cellpadding 

o a href 

● Űrlapok a gyakorlatban  

o a form elem és tulajdonságai 

o label és input elemek 

o inputok tipusai (text, email, password, checbox, radio, date) 

o beviteli mezők formázása stílusok segítségével 

o a select elem és használata 

o a textarea bemutatása 

o formázásuk stílusokkal 

4. negyedév: 

Stíluslapok használata 

● szelektorok, elemek kiválasztása 

● kiválasztás Element, Class, ID, Attributum alapján 

● szelektorok kombinálása  

● pszeudo szelektorok (hover, active) 

● web-safe fontok 

● saját betűtípus használata 

● formázás saját stílusokkal 

● Pozícionálás, keretek, szegélyek 

o blokkok pozícionálása 

o elhelyezkedés blokkon belül 

o szegélyek tulajdonságai 

● Színek kezelése 

o alapszínek 

o hexadecimális megadás (16-os számrendszer) 

o RGB színek és alpha csatorna (átlátszóság) 

Bevezetés a JS-be: 

● Javascript alapok 

 

 

 



 

 

 

Matematika  

   

 9. évfolyam (szakgimnázium)  

I. félév   

1.negyedév  

Halmazok, hatványozás, algebrai törtek  

1. Számhalmazok  

2. Halmaz fogalma, jelölések, részhalmaz  

3. 
Műveletek halmazokkal: unió, metszet, különbség, szimmetrikus 

differencia  

4. Számegyenes, intervallumok  

5. Oszthatósági alapfogalmak, számelmélet alaptétele  

6. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös  

7. Pozitív egész kitevőjű hatványok  

8. A hatványozás azonosságai  

9. Negatív egész kitevőjű hatványok  

10. Számok normálalakja  

11. Zárójelek használata, többtagú kifejezések szorzása  

12. (a±b)2  

13. (a+b)(a-b)  

14. Szorzattá alakítás módszerei: kiemelés, nevezetes szorzatok  

15. Algebrai tört értelmezési tartománya, egyszerűsítése  

16. Algebrai törtek szorzása, osztása, összevonása  

2.negyedév  

Függvények   

17. Függvénytani alapfogalmak  

18. Lineáris függvény  

19. Másodfokú függvény  

20. Abszolútérték-függvény  

21. Lineáris törtfüggvény  

22. Egyenes arányosság, fordított arányosság és függvénye  

23. Függvény transzformációk  

24. A függvények elemi tulajdonsága  

Egyenletek   

25. Zárójelfelbontás az egyenletekben  

26. Azonosságok alkalmazása az egyenletekben  

27. Egész nevezőjű törtes egyenletek  

28. Törtes egyenletek  

29. Szöveges feladatok  



30. Abszolút értékes egyenletek  

   

II.félév   

3.negyedév  

Egyenlőtlenségek, elsőfokú egyenletrendszerek  

1. Elsőfokú egyenlőtlenségek  

2. Törtes egyenlőtlenségek  

3. Egyenlőtlenségek megoldásának gyakorlása  

4. Elsőfokú egyenletrendszerek  

5. Elsőfokú egyenletrendszerek megoldása /behelyettesítő módszer/  

6. Egyenlő együtthatók módszere  

7. Egyenletrendszerre vezető szöveges feladatok  

4.negyedév  

Geometria   

8. Bevezetés a geometriába (pont, egyenes, sík, kölcsönös helyzetük)  

9. Távolság, szögek, szögpárok  

10. A háromszögekről  

11. A négyszögekről  

12. A sokszögekről  

13. Nevezetes ponthalmazok  

14. Ponthalmazok a koordinátasíkon  

15. Szerkesztési feladatok  

16. A háromszögbe és köré írt kör  

17. Thalész tétele  

18. A háromszög magasságvonalai, magasságpontja  

19. Egybevágósági transzformációk a síkon(rendszerezés )  

20. Alakzatok egybevágósága, szimmetrikus alakzatok  

21. Néhány nevezetes tétel  

22. Vektorok  

Statisztika   

23. Alapfogalmak a statisztikában, statisztikai adatok ábrázolása  

24. Középértékek  

25. Az adatok szóródásának mérése  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magyar irodalom – 9. évfolyam-9.I,9.Ny,9.G 
 
I. NEGYEDÉV  
 

1. Karinthy Frigyes: A cirkusz ( a novella elemzése előre megadott szempontok alapján)  

2. A mítoszok ( a különböző mítoszok megfelelő ismerete, nevek magabiztos 

használata)  

3. Múzsák ( múzsák jellemzése, a különböző feladatkörök bemutatása)  

4. Görög istenek ( a különböző istenek atribútumainak és feladatainak ismerete)  

5. Ősi magyar hitvilág bemutatása 

6. Homéroszi eposzok(Odüsszeia és Iliász)  

 

II. NEGYEDÉV 

1. Homérosz élete és munkássága, homéroszi kérdés, eposzi kellékek 

2. Iliász, Odüsszeia elemzése, szerkezete 

3. időmértékes verselés( verslábak elnevezlései, verselemzés)  

4. A görög líra bemutatása 

5. A görög dráma (Antigoné) 

 

III.NEGYEDÉV 

 

       1.Catullus élete és munkássága 

        2.Vergilius eclogái  

       3.Horatius költészete és filozófiája  

 

IV. NEGYEDÉV 

 

1; Biblia –Teremtéstörténetek, Pusztulástörténetek 

2; Az evangéliumok  

3; Szent Ágoston – Vallomások  

 

 

 

 

 

 

 



Magyar nyelv: 
I: NEGYEDÉV  

 
1. Közvetett és közvetlen kommunikáció 

2. Tömegkommunikáció 

3. Sajtó műfajok 

4. Rádiós műfajok 

5. Televíziós műfajok 

 

II.NEGYEDÉV 

 

1. A beszéd és a nyelv 

2. A beszédhangok képzése 

3. A magánhangzók képzése/ törvényei 

4. A mássalhangzók képzése/ törvényei 

III.NEGYEDÉV 

 

1. Tőmorfémák 

2. Toldalékmorfémák 

3. A szóösszetétel 

4. A szóképzés 

5. Ritkább szóalkotási módok 

 

IV. NEGYEDÉV 

 

1; Az alapszófajok  

2; Viszonyszók és Mondatszók  

3; Az ige  

4, A főnév, melléknév, a számnév 

5; Névmások, igenevek  

6; Hozzárendelő szószerkezetek 

7; Alárendelő szószerkezetek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve:  komplex természettudomány 

Évfolyam: 9.i 

Képzés:  szakgimnázium 

 

emailben igényelhető, belső jegyzet: Természetismeret – Környezetvédelem és 

Természetvédelem – Izsák Dániel: izsakdani@gmail.com 

 

Első negyedév követelményei: 

A föld vízkészlete, fizikai, kémiai és biológiai jellemzők 

Eutrofizáció és következményei 

A természetes vizeket veszélyeztető tényezők  

A lakossági szennyvíz, szennyvíztisztítás és a közműolló 

 

Második negyedév követelményei:  

Energiaforrások, energiahasznosítás. Megújuló és nem megújuló energiaforrások jellemzése 

Légszennyezés és következményei – légszennyező anyagok és jellemzésük. 

Üvegházhatás okai és következményei 

Az ózonpajzs ritkulásának okai és hatásai 

A termőföld védelme, A fenntartható mezőgazdaság problémái:  

növényvédőszerek, talajerózió, Szikesedés 

Hulladékok, hulladék-kezelés 

Negyedik negyedév követelményei 

Természetvédelem célja és alapelvei, védett területek kategóriái 

A biológiai sokféleség jelentősége és veszélyeztető tényezői 

Hazánk a világörökségben 

Nemzeti parkjaink – Lakóhelyéhez legközelebbi Nemzeti Park jellemzése 

Hazai növénytársulás típusok 



 

Informatika 

Évfolyam: 9. évfolyam 9I 

Első negyedév követelményei: 

Hardver és szoftver alapismeretek. 

Baleset-és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

A számítógépterem rendjének, a számítógépbe történő és a hálózatba való bejelentkezés. 

A számítógép fő egységeinek megismerése. Háttértárak, memóriák, alaplap. 

Bemeneti és kimeneti perifériákkal kapcsolatos tudnivalók elsajátítása. 

Operációs rendszer feladatainak megismerése. Az operációs rendszer műveleteinek 

elsajátítása. Meghajtók, fájlok és mappák használatának ismétlése, az új ismeretek elsajátítása. 

A számítógép-hálózatokkal kapcsolatos alapok megismerése. 

A számítógép és az adatok biztonságos használatának és védelmének megismerése és 

elsajátítása. 

Képszerkesztés, grafika. Egy rajzoló program (Paint) szolgáltatásinak és alkalmazásának a 

megismerése és gyakorlása. Egy képszerkesztő és egy képnézegető program szolgáltatásainak 

megismerése. A jelentősebb szolgáltatások begyakorlása. 

Szövegszerkesztés. A Jegyzettömb program használatának elsajátítása. Szövegszerkesztő 

program (Microsoft Word) alapjainak elsajátítása. A szövegszerkesztő program alapvető 

beállításai. Alapvető műveletek: Adatok beillesztése (karakter, szó, mondat vagy szövegrész). 

Adatok kijelölése. Másolás, mozgatás, törlés. Visszavonás parancs használata. Keresés és 

csere. 

Karakterformázás: betűtípusok módosítása, betűstílusok, kiemelések használata, színek. Alsó 

index, felső index, speciális betű különlegességek, betű-ritkítás, betűemelés, betűsüllyesztés. 

Speciális karakterek (szimbólumok) beillesztése. Bekezdés-formázás: igazítások. Bekezdés-

formázás: bal-és jobboldali behúzások, első sor behúzása, függő behúzás. Bekezdés-formázás: 

sorköz, térköz. 

Második negyedév követelményei: 

Felsorolás. Lista készítése. Számozott lista. Többszintű lista. 

Szegélyek használata. Szegélyek behúzása, típusai. Oldalszegély. Tabulátorok használata. 

Tabulátorok igazítása. Tabulátorok törlése, módosítása. Pontozott tabulátor. 

Táblázat beszúrása. Táblázatok tulajdonságai. Sor-és oszlopszélesség megadása. Sorok 

beszúrása. Táblázatok formázása. Cellák egyesítése, felosztása. Táblázat átalakítása szöveggé, 

illetve szöveg átalakítása táblázattá. 

Kép beillesztése, igazítása, formázása. A WordArt eszköztár használata. Szövegdoboz 

beszúrása. 

Az internet használata. Egy böngészőprogram kezelése. Letöltés internetről. 



Harmadik negyedév követelményei: 

Hasábok készítése. Szakasztörés. Oldalszámozás. Fejlécek és láblécek. Oldalak jellemzőinek, 

és azok beállítási lehetőségeinek megismerése és gyakorlása. Helyesírás-és nyelvtani 

ellenőrzés. Beállítások (laptájolás, papírméret, margók...) 

Nyomtatás: Nyomtatási kép, nyomtatási beállítások, nyomtatás. 

A szöveg, illetve a szöveg egységeinek formázásának elsajátítása. A stílusok jelentőségének 

felismerése, a stílusok alkalmazásának gyakorlása. A szövegszerkesztő által rendelkezésre 

bocsátott szolgáltatások megkeresése és megbeszélése. Egy összetett (pl. szakmai önéletrajz) 

dokumentum elkészítése. Az adott dokumentumfajta szabályainak és formai követelményeinek 

megbeszélése és alkalmazása. 

A körlevél alkalmazási lehetőségeinek, és elkészítési lépéseinek megismerése és begyakorlása. 

Negyedik negyedév követelményei: 

Bemutató készítése. A bemutató (PPT) létrehozásának, formázásának, lehetőségeinek 

megbeszélése, ismétlése. Bemutató lépéseinek elsajátítása, Interaktív bemutató készítése. 

Diaminta beállítása. Háttér beállítása. Oldalméret beállítása. Szöveg és kép másolása, 

mozgatása és törlése. Dia másolása, mozgatása és törlése. Szöveg formázása: betűtípus, stílus, 

színek használata. Szöveg igazítása, sortáv változtatása, felsorolás használata. Szövegdobozok 

módosítása: méret és keret megváltoztatása. Rajzolt objektumok. Diagramok. 

Nyomtatás és bemutatásra való előkészítés. Animálás beállítása. Áttünés, időzítés beállítása. 

Vetítés. Vetítési beállítások: végtelenített lejátszás, időzítés.  

Multimédia: Egy hangrögzítő és egy hangszerkesztő program alapvető szolgáltatásainak 

megismerése és alkalmazása. Egy videórögzítő és egy videószerkesztő program alapvető 

szolgáltatásainak megismerése és alkalmazása. 

Könyvtárinformatika. Könyvtárismeret: raktári rend, állományrészek, könyvtári rendszer. 

Dokumentumtípusok: nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok. Tájékoztató eszközök: 

kézikönyvtár, katalógus, számítógépes adatbázisok. Bibliográfia. Az iskola könyvtárának, 

állomány anyagának megismerése. A közhasznú tájékozódást segítő eszközök: menetrend, 

telefonkönyv, katalógusok. .Elektronikus könyvtárak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Információtechnológiai alapok 

gyakorlat 9.évfolyam  

1.negyedév  

Szerelési és eszközök  

ESD védelmi eszközök és használatuk  

Diagnosztikai eszközök  

Szervezési eszközök  

Számítógépek szétszerelése  

2.negyedév  

Tápegység beszerelése  

Alaplapi alkatrészek beszerelése  

Alaplap beszerelése  

Bővítőkártyák és perifériák beépítése  

Számítógép összeszerelése alkatrészekből  

3.negyedév  

Számítógép alkatrészek kiválasztása  

Hálózati kábelek, RJ-45 csatlakozó  

Bevezetés a hibakeresésbe  

Virtuális gép létrehozása  

Operációs rendszer telepítésének 

előkészítése  

Operációs rendszer telepítés  

Operációs rendszer frissítése  

4.negyedév  

Multuiboot telepítés  

Operációs rendszer beállításai  

Felhasználói fiókok felügyelete  

Illesztőprogramok kezelése  

Felügyeleti eszközök  

Windows parancssor  

Távoli asztal és távsegítség  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Információtechnológiai alapok 

9.évfolyam 

1.negyedév 

Eszközök védelme, környezetvédelmi eljárások 

Számítógépek általános felépítése 

Információtechnológiában használt 

számrendszerek 

Számrendszerek közötti átváltás 

Számítógép-házak 

Tápegységek 

Alaplapok 

Processzorok, hűtőrendszerek 

Memóriák 

2.negyedév 

Perifériák, bővítőkártyák 

Hálózati kártya és beállításai 

Mágneses tárolóeszközök, RAID 

Elektronikus és optikai háttértárak 

Beviteli perifériák 

Kiviteli perifériák, kijelzők és tulajdonságaik 

Speciális számítógépes rendszerek 

3.negyedév 

Kliens oldali virtualizáció 

Számítógépek továbbfejlesztése I. 

Számítógépek továbbfejlesztése II. 

Ismétlés, összefoglalás 

4.negyedév 

Operációs rendszerek 

Megfelelő operációs rendszer kiválasztása 

Operációs rendszer telepítése I. 

Operációs rendszer telepítése II. 

Operációs rendszer frissítése 

Könyvtárszerkezet és attribútumok 

Felhasználói fiókok 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. osztály — – - bibliaismeret 

 

I. negyedév 

 

A Biblia mint Isten üzenete 

A Biblia keletkezése. Nyelvei és fordításai 

Az Ószövetség könyvei 

Az Újszövetség könyvei 

 

II. negyedév 

 

A világ teremtése 

A bűnbeesés 

Ötezer ember megvendégelése - a gondviselő Isten 

A gonosz szolga - a megbocsátó Isten 

 

III. negyedév 

 

Jézus születése  

A betlehemi gyermekgyilkosság 

A Jordán partján 

A húsvét és előzményei (a szent háromnap) 

 

IV. negyedév 

 

Az özönvíz 

Bábel tornya 

Ábrahám meghívása 

József története 

Dávid és Góliát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Angol 
negyedév témakör      

       

1 

1A: Köszönés, bemutatkozás, létezés 

kifejezése, szem. névmások      

Számok (0-20), a hét napjai      

Kiejtés: magánhangzók, szóhangsúly.      

1B: A világ országai, kontinensek      

A létige kérdésben és tagadásban, 

összevont alakok      

Számok (21-100).      

1C: Osztályterem: tárgyak megnevezése, 

osztálytermi instrukciók megértése és 

követése      

Betűzés. Személyes névmás birtokos esete      

Practical English - Arriving in London 

(udvarias kérdések)      

       

2 

2A: Hétköznapi dolgok, berendezési 

tárgyak. Határozatlan névelő, többesszám      

Készségfejlesztés, kommunikációs 

gyakorlat. Mutató névmások: this/that, 

these/those      

Kiejtés: -th.      

2B: Színek, gyakori melléknevek      

Rövid és hosszú magánhangzók. 

Melléknevek, személyleírás. Módosítószók: 

quite, very, really      

2C: Érzések. Felszólító mód, let's…      

Kiejtés- és beszédgyakorlás.      

       

3 

3A: Present Simple: állítás, tagadás. 

Kifejezések      

Kiejtés: E/3 -s. Gyakorlás, készségfejlesztés      



3B: Present Simple: kérdés. Foglalkozások      

Kiejtés, beszédkészség fejlesztése      

Olvasott szöveg értése      

3C: Kérdőszavak, kérdések szórendje      

Készségfejlesztés (beszéd). Íráskészség: 

személyes adatlap.      

Practical English - Coffee to take away 

(időpontok, árak)      

       

4 

4A: Whose…?, birtokos 's, családtagok      

4B: Napirend. Időbeliség, térbeliség: at, in, 

on prepozíciók      

Gyakorlás, kiejtés (mondathangsúly)      

Készségfejlesztés (beszéd). Íráskészség: A 

kedvenc napom (újságcikk)      

4C: gyakoriságot jelentő határozószók, 

határozószavak helye a mondatban      

Kiejtés (olvasás, beszéd)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve:  kémia 

Évfolyam: 9.I 

Képzés:  szakgimnázium 

 

Első negyedév követelményei: 

Elemi részecskék és mennyiségi ismeretek 

Izotópok 

Az atomok elektronszerkezete 

A Periodusos rendszer 

Ionok képződése atomokból 

 

Második negyedév követelményei:  

Kémiai kötések 

Kötéspolaritás, molekulák alakja, molekulapolaritás 

Másodrendű kötések 

Halmazállapotok 

Kristályrács típusok – atomrács, molekularács, Ionrács, fémrács 

 

Harmadik negyedév követelményei 

Kémiai reakciók 

Reakciósebesség 

Kémiai egyensúly 

Az egyensúly befolyásolása 

 

Negyedik negyedév követelményei 

Savak és bázisok 

A pH 

Közömbösítés 

Redoxi reakciók 

Galvánelemek, Standardpotenciál és korrózió, Elektrolízis 

 


