
Informatika 2. félév: 
Prezentáció-készítés: érettségi feladatok megoldása 
Weblap-szerkesztés: érettségi feladatok megoldása 

Matematika 2. félév 
Geometria: 
A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai: 
·         Párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele, alkalmazásuk 
·         Szögfelezőtétel és alkalmazása 
·         Hasonlósági transzformáció 
·         Alakzatok hasonlósága, háromszögek hasonlóságának alapesetei 
·         Hasonló síkidomok területének aránya 
·         Arányossági tételek a derékszögű háromszögben: magasságtétel, befogótétel 
Hegyesszögek szögfüggvényei: 
·         Távolságok meghatározása hasonlóság segítségével 
·         Hegyesszögek szögfüggvényei 
·         Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között 
·         Nevezetes szögek szögfüggvényei 
·         Háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvények segítségével 
Gondolkodási módszerek: 
-        Szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltétel 
-        A skatulyaelv 
-        Sorba rendezési problémák 
-        Kiválasztási problémák 
 
US CIV 2. félév: 
Changes in Europe that led to the colonisation of the Americas in the 16-17th centuries 
The dominance of England in North America 
The relationship of the indigenous people of America and the new colonists 
The original 13 colonies. Their names, their three groups and the characteristics of each 
group 
Life in colonial America 
 
Fizika 2. félév: 
 
Mágnesesség 
Hőtani folyamatok 
Termodinamika 
 
Magyar irodalom 2. félév: 
Az európai és a magyar felvilágosodás irodalma (Defoe, Swift, Rousseau, Voltaire, 
Montesquieu, Goethe, Bessenyei, Kazinczy, Kármán, Batsányi, Csokonai, Berzsenyi) 
Az európai romantika irodalma (E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan Poe, Wordsworth, Coleridge, 
Byron, Keats, Shelley, Hugo, Puskin) 
A realista szemléletű irodalom megjelenése (Balzac, Stendhal, Gogol) 



A modern színjátszás kezdetei Magyarországon (Katona József) 
A magyar romantika (Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Jókai) 
A már nyáron kijelölt és a csoportban megosztott kötelező olvasmányok ismerete és elemzése 
Egy-egy memoriter Csokonaitól (A Reményhez), Petőfitől (Szeptember végén) 
 
Magyar nyelvtan 2. félév: 
Szóképek és alakzatok mint stíluseszközök 
Stílusrétegek és stílusárnyalatok, s a hozzájuk kapcsolódó szövegtípusok 
 
Vizuális kultúra 
 
Művészettörténet a szecessziótól a kortárs irányzatokig 
Stíluskorszak felismerése kép alapján, összehasonlító képelemzés 
 
 
TÖRTÉNELEM 
1) Early Modern World History  

● Geographical discoveries and colonisation 
● Reformation, Catholic revival and wars of religion 
● Absolutism and constitutionalism (England and France)  
● The decline of Poland and the rise of Russia in the 17th century.  
● The scientific revolution 

 
2) Magyar történelem 1490-1711 

● Az ország három részre szakadása 
● Az Erdélyi Fejedelemség születése, nemzetei, vallásai 
● Reformáció és ellenreformáció Magyarországon 
● Török- és Habsburg-ellenes harcok a 17. században (Zrínyi, Bocskai, Bethlen, I-II. 

Rákóczi György) 
● A török kiűzése  
● A Rákóczi szabadságharc 

 
 
 
ANGOL 
Solutions Advanced 2nd Edition 
 
UNIT 4: A változás folyamatának leírása - szókincs,Nyomatékosítás összehasonlításokban - 
Hasonlító szerkezetek, Feltételes mondatok (fordított szórenddel). Kevert szerkezet. (Mixed 
conditionals), Szövegösszetartó eszközök: redukált mellékmondatok, Bizonyosság 
árnyalatainak kifejezése, Szövegösszetartó eszközök: kötőszavak 
  



UNIT 5: Háborús, családi konfliktusok - szókincs (Szókapcsolatok, idiómák), 
Szókapcsolatok, szóismétlés elkerülése (Ellipszis), Személyes hangvételű fogalmazás írása 
egy példaképről. 
  
 UNIT 6: Kétség és bizonytalanság kifejezése., A jövő kifejezése, Többtagú igék,   
Igevonzatok (verb+preposition), A függő beszéd használata további igékkel, Képek 
összehasonlítása: beleegyezés és ellenérvek., Írásjelek a függő beszédben. , Képek 
összehasonlítása, a róluk alkotott vélemény kifejtése. 
 
Biológia 
Tankönyv 110-199. 
Az állatok viselkedése: öröklött és tanult magatartásformák, társas viselkedés, kommunikáció 
Növények: mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők, növényi szövetek és szervek, a 
növények életműködései 
 
Spanyol nyelv 
Colores 1. 
Alumna: Koppany, Szintia. 
Curso: 10a. 
Unidad 9: Qué tiempo hace? 
- Utilización de los verbos que acompanan los sustantivos referidos al clima. 
- Vocabulario referido al clima/tiempo. 
- Perífrase: ESTAR + GERUNDIO. 
- Comprensión auditiva. 
- La parte de civilización y cultura (comprensión lectora). 
  
Unidad 10. Qué han hecho? 
- El participio pasado de los verbos. 
- El pretérito perfecto. Formación y utilización. 
- Marcadores de tiempo del pretérito perfecto. 
- Comprensión auditiva. 
- Cultura y civilización (comprensión lectora). 
  
Unidad 11.  Qué pasó? 
- Pretérito indefinido. Formación y utilización. 
- Los marcadores de tiempo. 
- Comprensión auditiva. 
- Cultura y civilización (comprensión lectora). 
 
 
 
 



Kémia angol nyelven 
 
Írásbeli és szóbeli feladat: 
Prezentáció készítése és előadása az alábbi témakörök egyikéből 
  
Organic chemistry: 
- short historcal introduction: Vis vitalis / vitalism - synthesis of urea  
- definition of organic materials 
- Carbon: electron structure and the basics of organic chemistry 
- biogenic elements 
- nomenclature 
- alkanes 
- crude oil and refining crude oil 
- benzene / aromatic alkanes 
- alcohols (methanol, ethanol) 
- vinegar 
- the steroid skeleton 
- steroids in the body: messenger molecules, hormones 
 
Materials: 
- classroom notes 
- the emailed pfd file 
 
Personal consultation 
Monday: 11:00-11:40 
Thursday: 10:00 - 10:40 
 

 
ÉNEK-ZENE  
 
Dalok: 
Két népdal éneklése (egy régi és egy új stílusú) a gimnáziumi tankönyvben található 
népdalok közül. A választott népdalok elemzése: dallamvonala, sorszerkezete, 
hangsora (pl. ötfokú, hétfokú), előadásmódja (parlando, rubato vagy tempo giusto), 
stílusa. 
Egy műdal éneklése a tankönyvben található dalok közül. A dal zenetörténeti 
körülményeinek ismertetése (zeneszerző, műfaj, zenetörténeti korszak jellemzői). 
Zenetörténet: 
A gimnáziumi tankönyvben található zenetörténeti korszakokból egy-egy zeneszerző 
munkásságának rövid ismertetése: középkor, reneszánsz, barokk, bécsi 
klasszicizmus, romantika, XX. Század, XXI. Század. 
  
Tankönyv: 
Lukin László – Ugrin Gábor: Ének-zene középiskola, 9-10. évfolyam (OFI) 
 



 
Német nyelv 
 
Deutsch.com 2 23-30. lecke 
Nyelvtan: melléknévragozás, felszólító mód, melléknév fokozása, visszaható igék 
 
Földrajz angol nyelven 
 
IGSCE Georaphy könyvből:  

● Development,  
● Food Production,  
● Industry,  
● Tourism,  
● Energy.  

Handoutok alapján: 
●  The economics of Europe 
● blank maps of Europe (countries, cities)  
● The economics of Hungary, counties and cities blank maps. 

 
 


