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11.a osztály 

 

11. NYELVTAN 

A retorika fogalma, célja 

A szónok feladatai, jellemzői 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének lépései 

A szónoki beszéd előadása 

Az érv fogalma 

Érvelés 

Vita és véleménynyilvánítás 

Szövegalkotás 

Helyesírás 

Szövegértés 

 

11. IRODALOM 

Katona József pályaképe, a Bánk bán elemzése 

 

Petőfi pályaképe, költészetének jellemzői, verseinek csoportosítása 

Petőfi kisepikai alkotásai. Az apostol elemzése 

Petőfi forradalmi költészete és szerelmi lírája (verselemzések) 

Petőfi tájleíró versei 

Memoriter 

 

Arany János pályaképe 

Arany balladáinak csoportosítása 

4-5 ballada elemzése (Ágnes asszony, Tetemre hívás, Tengeri-hántás, Szondi két apródja) 

Az Őszikék jellemzése, bemutatása 

Memoriter 

 

Madách Imre portréja 

Az ember tragédiája: keletkezése, szerkezete, szereplői, részletes elemzése 

Szállóigék a Tragédiából  

 

Mikszáth Kálmán pályaképe 

Mikszáh: Beszterce ostroma - műelemzés 

A jó palócok és a Tót atyafiak világképe, bemutatása (3-4 novella/elbeszélés ismerete) 

 

Vajda János költői portréja 

A századvég novellisztikája 



 

A realizmus és a realista irodalom jellemzői 

Két realista alkotás ismerete a világirodalomból 

 

 

Mathematics 

Trigonometry (revision) – page 2-9 

 Trigonometric ratios in a right triangle, trigonometric ratios of special angles 

 The definition of sine, cosine, tangent and cotangent 

 The usage of the Unit Circle 

 Trigonometric Identities 

Trigonometric functions 

 The graph of trigonometric functions – page 10-11 

 The analysis of trigonometric functions 

 Transforming trigonometric functions (shifting, compressing vertically, 

compressing horizontally, stretching vertically and horizontally) – page 12 

Trigonometric equations and inequalities (on the set of real numbers) – page 13 

 Basic equations 

 Equations using trigonometric identities 

 Basic inequalities 

 Inequalities using trigonometric identities 

Application of Trigonometry 

 Basic concepts of vectors and vector operations – page 25 

 Scalar product of vectors 

 Scalar product of vectors in the coordinate system - page 26-27 

 Cosine rule – page 28 

 Sine rule – page 29 

 The application of the cosine rule and the sine rule – page 30 

 Trigonometric problems – page 31-32 

 

 



Történelem 

A félév során két témakört veszünk át. A féléves jegy megszerzésének feltétele osztályozó 

vizsga 

vagy témazárók megírása ezekből a témakörökből. 

I) Európa a Bécsi Kongresszustól a népek tavaszáig (World History III, 1. fejezet) 

1) A Bécsi Kongresszus fő célkitűzései 

2) A XIX. század fő politikai és társadalmi eszméi 

3) Az ipari forradalom 

4) Az 1848-as forradalmak Európában 

II) Magyar történelem a reformkorban és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

1) Széchenyi István tevékenysége 

a. Az akadémia megalapítása 

b. Hitel, Világ, Stádium 

c. folyamszabályozás, gőzhajózás 

2) A reformkori országgyűléseken megfogalmazott célkitűzések és törvények 

a. jobbágyfelszabadítás, érdekegyesítés 

b. iparpártolás, Védegylet 

c. a magyar nyelv hivatalossá tétele 

3) Politikai pártok kialakulása 

a. konzervatívok 

b. liberális nemesség (Batthyány, Kossuth, Deák) 

c. centralisták (Eötvös) 

d. radikálisok 

4) A törvényes forradalom 

a. a márciusi forradalom Pest-Budán 

b. a Batthyány kormány összetétele 

c. az áprilisi törvények 

5) Szabadságharc 

a. az udvar támadásai (Jellacic, Windischgrätz) 



b. a tavaszi hadjárat 

c. az orosz intervenció, a szabadságharc bukása  

 

Célnyelvi civilizáció 

Early history of Britain: Celts, Romans, Anglo-Saxons, Vikings, Normans, 1066 

Elizabethan England, the Golden Age 

William Shakespeare, life, plays, sonnets 

The Globe Theatre 

 

Biológia 

Biológia egészségtan tankönyv OFI 

A sejtek felépítése és működése 

Az ember létfenntartó működése 

keringés, légzés, emésztés, kiválasztás, immunitás, bőr, mozgásszervrendszer 

 

Fizika 

Tankönyv: Dégen Csaba-Elblinger Ferenc -Simon Péter: Fizika 11. (5-139.old) 

Rezgések és hullámok 

 A rezgőmozgás fogalma, származtatása, jellemző mennyiségei. Kitérés-idő fv. 

Kitérés, amplitúdó, frekvencia, periódusidő. 

 Kinematikai függvények 

 Rezgésidő, T  függése D-től, m-től 

 Fonálinga 

 A rezgési energia. 

 Rezgések a valóságban 

 Szabad rezgés,csillapítatlan-,csillapodó rezgések,kényszerrezgés,rezonancia 

 Hullámok leírása 

 Terjedési sebesség,hullámhossz, 

 Hullámfajták a térbeli kiterjedés szerint 

 Transzverzális,longitudinális hullámok 



 Hullámok visszaverődése, törése, Visszaverődési-, és törési törvény 

 Hullámok találkozása, állóhullámok, elhajlás 

 Hullámok elhajlása, polarizáció, Doppler-eff. 

 A hang jellemzői, sebesség, hangerő, hangmagasság, hangszínezet 

 A hang terjedési tulajdonságai 

 Elektromágneses hullámok keltése, terjedési tulajdonságai 

 Teljes elektromágneses színkép jellemzése 

Optika 

 A fényről általában (Az optika tárgya, a fénysebesség, fényforrások) 

 Fényvisszaverődés tv., síktükör, gömbtükrök, fókusztávolság 

 A fénytörés (Snellius-Descartes tv., törésmutató, teljes visszaverődés, prizma) 

 Tükrök és lencsék képalkotása (Sík-,  homorú és domború tükör, gyűjtő- és szóró lencse 

képalkotása, kép jellemzése, leképezési tv., nagyítás) 

 Optikai eszközök 

(Camera obscura,fényképezőgép, nagyító,mikroszkóp, távcsövek,emberi szem) 

 Fényinterferencia, színszóródás, színkeverés 

 A fény polarizációja, Doppler-effektus 

 Polarizált fény előállítása, alkalmazása, légköri fényjelenségek, vöröseltolódás 

 

Spanyol 

Colores 2  Curso: 11a. 

Unidad 2.  En tiempos de Mariacastana. 

 Comparativos: tan(to). 

 Que / como / de. 

 Comprensión auditiva. 

 Cultura y civilización (comprensión lectora). 

 

Unidad 3. Haz tu parte. 

 Pretérito imperfecto. Formación y utilización. 

 Comprensión auditiva. 

 Cultura y civilización (comprensión lectora). 



 

Unidad 4. El ocio es negocio. 

 El pluscuamperfecto. Formación y utilización. 

 Marcadores de tiempo. 

 Comprensión auditiva. 

 Cultura y civilización (comprensión lectora). 

 

Unidad 5. Qué será de nuestro futuro? 

 El futuro (simple). Formación y utilización. 

 Perífrase:  Ir  A  + INFINITIVO. Formación y utilización. 

 Comprensión auditiva. 

 Cultura y civilización (comprensión lectora). 

 

Angol nyelv – szaktanárral egyeztetettek szerint 


