
ESTI TAGOZAT

Magyar irodalom tanmenet

10. évfolyam (heti 2 óra, éves óraszám: 74)

Pethőné Nagy Csilla könyvéhez

Óraszám Témakör Tananyag
A felvilágosodás irodalma

1 A felvilágosodás irodalma A felvilágosodás irodalmának
történelmi, szellemi, művészeti
környezet

A 18. századi angol irodalom2
Defoe Robinson Crusoe
Swift Gulliver utazásai3
Blake A Tigris

4 A francia felvilágosodás
5 Rousseau, Voltaire Candide

A német felvilágosodás6
Goethe Pályakép, Vándor éji dala, Faust

7 Összefoglalás
8 Dolgozat

A magyar felvilágosodás irodalma
9 A magyar felvilágosodás irodalma Történelmi, szellemi, művészeti

környezet
10- Bessenyei György Pályakép, Magyarság
11 Batsányi János Pályakép, A franciaországi

változásokra
Kazinczy Ferenc Pályakép12
Kármán József Pályakép, Fanni hagyományai

13 Csokonai Vitéz Mihály Pályakép, A vidám természetű
poéta

14 Tartozkodó kérelem, Az Estve, A
Magánossághoz

15 Szerelemdal, Az ember, a poézis
első tárgya

16 Berzsenyi Dániel Pályaképe, A magyarokhoz ,
Osztályrészem

17 A közelítő tél, levéltöredék
barátnémhoz

18 Összefoglalás
19 Dolgozat

A romantika irodalma
20 A romantika irodalma Történelmi, szellemi, művészeti

környezet
A német romantika21
Hölderlin Hüperion Sorsdala, Az élet fele

útján
Novalis Heinrich von Ofderdingen22
Hoffmann Az arany virágcserép



Az angol és amerikai romantika
Wordsworth Táncoló tűzliliomok
Coleridge Kubla kán

23

Byron Childe Harold búcsúja
Shelley Óda a nyugati szélhez
Keats Óda egy görög vázához
Bronte Üvöltő szelek

24

Poe A holló
25 A franica romantika
25 Lamartine A tó
26 Hugo Az alvó Boáz, Kilencvenhárom

A közép és kelet-európai romantika27
MIckiewicz Míg én itt
Slowacki Végrendelet28
Puskin Anyegin

29 Összefoglalás
30 Dolgozat

A magyar romantika irodalma
31 A magyar romantika Történelmi, szellemi, művészeti

környezet
32 A modern színjátszás kezdetei
33 Katona József Pályaképe, A Bánk bán keletkezés-

és befogadástörténete
34 Katona József Bánk bán
35 Katona József Bánk bán
36 Katona József Bánk bán
37 Összefoglalás
38 Dolgozat
39 Kölcsey Ferenc Pályaképe, Vanitatum VAnitas

40 Kölcsey Ferenc Himnusz, Zrínyi éneke
41 Kölcsey Ferenc Zrínyi második éneke,
42 Kölcsey Ferenc Parainesis
43 Vörösmarty Mihály Pályaképe, Szózat
44 Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde
45 Vörösmarty Mihály Késő vágy, A Guttenberg-albumba
46 Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban, az

emberek, A vén cigány, Előszó
47 Összefoglalás
48 Dolgozat
49 Petőfi Sándor PÁlyaképe

Költészetének témái50
Helyzetdalok Hortobágyi kocsmárosné

51 szerelmi költészet Cipruslombok Etelke sírjáról,
Szerelem gyöngyei

52 szerelmi költészet Minek nevezzelek? Szeptember
végén

53 Tájköltészet Kiskunság, Az alföld, A puszta
télen

54 Tájköltészet



55 Forradalmi látomásköltészet Világosságot!, Pacsirtaszót hallok
megint, Egy gondolat bánt
engemet, A XIX: század költői

56 Forradalmi látomásköltészet
57 A helység kalapácsa
58 Az apostol
59 Az apostol
60 Összefoglalás
61 Dolgozat
62 Arany János Pályaképe
63 Arany János Toldi, Toldi Estéje
64 Arany János Letészem a lantot, Ősszel
65 Arany János Ágnes asszony
66 Arany János Szondi két apródja
67 Arany János Tengeri-hántás
68 Arany János Az örök zsidó, Epilogus, Mindvégig
69 Összefoglalás
70 Dolgozat

A magyar regény kezdetei
71  A magyar regény kezdetei
72 Jókai Mór Pályaképe, Az arany ember

73 Összefoglalás
74 Dolgozat
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NYELVTAN

Óra Az óra anyaga
Kapcsolódó érettségi tételek
(az emelt szintű tételek dőlt

betűvel szerepelnek)

Fogalmak
(az OH által megadott érettségi

fogalmak vastag betűvel, az
emelt szintű fogalmak vastag

dőlt betűvel szerepelnek)

1. Év eleji teendők
A tantárgy
követelményeinek
ismertetése

2 A szövegtípusok
osztályozása

A kommunikáció formája: a
szóbeliség és az írásbeliség
A szövegfajták tartalmi és formai
jellemzőinek kapcsolata a
kommunikációs folyamattal
Az információs társadalom hatása
a nyelvhasználatra és a nyelvi
érintkezésre (pl.
szövegszerkesztés számítógéppel,
kommunikáció az interneten,
elektronikus levelezés)
A szöveg szóban és írásban
A tájékoztató, kifejező, érvelő és
felhívó szövegfunkciók

szövegtípus, szövegfajta
elbeszélő szövegtípus, leíró
szövegtípus, elemző-meggyőző
szövegtípus
magyarázat, ajánlás
tervezett szöveg, spontán szöveg
monologikus szöveg, dialogikus
szöveg
a nyilvános kommunikáció
szövegtípusai
a magánéleti kommunikáció
szövegtípusai
a szóbeli kommunikáció
szövegtípusai
az írásbeli kommunikáció
szövegtípusai

3 A szövegtípusok
osztályozása

A szóbeliség és az írásbeliség
hatása a szövegformálásra és a
szöveg előadására
Szövegtípusok kommunikatív,
szerkezeti, nyelvi jellemzői
A monologikus és a dialogikus
szövegtípusok (pl. előadás, vita)
A spontán megnyilatkozás és a
megtervezett szöveg különbsége
A szövegtipológiai elemzés fő
szempontjai
A beszéd és az írás
összehasonlítása (a beszéd mint
többdimenziós rendszer)

4. A stílusrétegekhez
kapcsolódó
szövegtípusok

Tipikus kommunikációs
helyzetekben létrejövő, jellemző
beszélt és írott nyelvi
közlésmódok: a stílusrétegek
A társalgási stílus ismérvei,
minősége
A közélet színterei, a közéleti és a

társalgási (magánéleti),
tudományos és ismeretterjesztő,
publicisztikai, hivatalos, szónoki
stílusréteg
értekezés, műelemzés,
értelmezés, tanulmány,
kisértekezés, érvelő esszé,
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Óra Az óra anyaga
Kapcsolódó érettségi tételek
(az emelt szintű tételek dőlt

betűvel szerepelnek)

Fogalmak
(az OH által megadott érettségi

fogalmak vastag betűvel, az
emelt szintű fogalmak vastag

dőlt betűvel szerepelnek)
hivatalos stílus kritériumai,
stiláris kötöttségei

tudományos előadás, szakmai
vita, referátum

5. A stílusrétegekhez
kapcsolódó
szövegtípusok

A publicisztikai stílus főbb
jellemzői, tipikus szóhasználat, a
megjelenítés közlésértéke (pl.
tipográfia, képi világ)
A tudományos és a szakmai stílus
sajátosságai
Az írott és az elektronikus
tömegkommunikáció
szövegtípusait elkülönítő nyelvi és
nem nyelvi tényezők
Médiaközlések elemzése (pl. hír,
hírmagyarázat, tudósítás, interjú,
cikk, glossza, ismeretterjesztő
szöveg): tartalmi, szerkezeti és
szövegformálási kritériumai,
nyelvhasználati, hatásbeli
sajátosságai
A stílusrétegeket elkülönítő
tényezők
Nyelvi-stilisztikai variánsok
összehasonlító elemzése
különböző stílusrétegekből vett
szövegek körében
Nem irodalmi és szépirodalmi
szövegek stílusának
összehasonlítása

6 A továbbtanuláshoz
és a munka
világában szükséges
gyakorlati
szövegtípusok

A továbbtanuláshoz, illetve a
munka világában szükséges
szövegtípusok (pl. kérvény,
önéletrajz, pályázat, hivatalos
levél, meghatalmazás,
hozzászólás).

levél, hivatalos levél, kérvény,
panaszlevél, önéletrajz,
pályázat, jegyzőkönyv,
meghatalmazás, elismervény,
vitaindító, hozzászólás

7. A továbbtanuláshoz
és a munka
világában szükséges
gyakorlati
szövegtípusok

A továbbtanuláshoz, illetve a
munka világában szükséges
szövegtípusok (pl. kérvény,
önéletrajz, pályázat, hivatalos
levél, meghatalmazás,
hozzászólás).

8. ÖSSZEFOGLALÁS
9. ELLENŐRZÉS
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Óra Az óra anyaga
Kapcsolódó érettségi tételek
(az emelt szintű tételek dőlt

betűvel szerepelnek)

Fogalmak
(az OH által megadott érettségi

fogalmak vastag betűvel, az
emelt szintű fogalmak vastag

dőlt betűvel szerepelnek)

10. Anyanyelvünk
rétegződése I.
A köznyelvi
változatok, a
csoportnyelvek és a
rétegnyelvek

A társadalmi, területi
nyelvváltozatok és a norma
A főbb nyelvváltozatok: a nyelvi
standard, a köznyelv, a regionális
köznyelv, a nyelvjárások és a
csoportnyelvek (szaknyelv,
rétegnyelv, ifjúsági nyelv, szleng)
Legalább egy nyelvjárástípus
főbb jellemzői (pl. nyugati, palóc,
déli, tiszai, mezőségi, székely,
csángó)

nemzeti nyelv, nyelvváltozat,
standardizáció
köznyelv, regionális köznyelv,
familiáris nyelvhasználat
társadalmi tagolódás szerinti
nyelvváltozat
területi nyelvváltozat
csoportnyelv, szaknyelv,
szakzsargon, hobbinyelv, szleng,
korosztályi nyelv, tolvajnyelv,
argó

11. Anyanyelvünk
rétegződése I.
A köznyelvi
változatok, a
csoportnyelvek és a
rétegnyelvek

12. Anyanyelvünk
rétegződése II.
A nyelvjárások. A
nyelvi norma és a
nyelvi standard

nyelvjárás, nyelvjárási régió
valódi tájszó, jelentésbeli tájszó,
alaki tájszó
nyelvi standard, nyelvi norma

13. A magyar nyelv
egynyelvű szótárai

Az egynyelvű szótárak ismerete
A rétegnyelvi szótárak (pl.
tájszótár, szaknyelvi szótár)

egynyelvű szótár, értelmező
szótár, szinonimaszótárak,
közmondástár és szólástár,
szakszótár, tájszótár, etimológiai
szótár, nyelvtörténeti szótár, írói
szótár, helyesírási szótár

14. ÖSSZEFOGLALÁS
15. ELLENŐRZÉS
16. A retorika fogalma.

Retorika és
kommunikáció

A retorika mint a meggyőzés
művelete a gondolatközlésben
A nyilvános beszéd, a
közszereplés főbb nyelvi és
viselkedésbeli kritériumai
Az élőbeszéd fajtái
A retorika jelentősége és
alkalmazásának társadalmi
színterei
A retorika mint a szónoklás
tudománya

retorika, szónoklat
tanácskozó beszéd, törvényszéki
beszéd,
bemutató beszéd, alkalmi beszéd

17. A retorikai szövegek A beszéd felépítése, a a hallgató jóindulatának
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Óra Az óra anyaga
Kapcsolódó érettségi tételek
(az emelt szintű tételek dőlt

betűvel szerepelnek)

Fogalmak
(az OH által megadott érettségi

fogalmak vastag betűvel, az
emelt szintű fogalmak vastag

dőlt betűvel szerepelnek)
felépítése szövegszerkesztés lépései az

anyaggyűjtéstől a megszólalásig
megnyerése,
az érdeklődés felkeltése,
elbeszélés,
témamegjelölés, felosztás,
kitérés,
összefoglalás, érzelmi betetőzés,
érv, ellenérv, bizonyítás,
cáfolás, bevezetés, befejezés,
kitekintés

18. A retorikai szövegek
felépítése

19. A retorikai szövegek
elkészítésének
lépései

előkészítés, elrendezés, vázlat,
megfogalmazás,
kívülről való megtanulás, előadás

20. A retorikai szövegek
elkészítésének
lépései

21. A retorikai szövegek
elkészítésének
lépései

22. Az érv felépítése. Az
érvtípusok

Az érvelés, az érvelés
beszédhelyzete és eszközei
Az írásbeli meggyőzés eljárásai,
az érvelés műfajai: a bizonyítás, a
cáfolat, néhány érvtípus
A jelentésrétegek feltárása,
megfogalmazása irodalmi és nem
irodalmi szövegekben

tétel, kéttagú érv, teljes érv
érvtípus, definícióból levezetett
érv, ok-okozati összefüggésből
származó érv, körülményekből
levezetett érv, bizonyítékokból
származtatott érv,
összehasonlításon alapuló érv,
analógián alapuló érv , „a
fortiori” érv, ellentéten alapuló
érv , általános-egyes elvén
alapuló érv, valószínűségen
alapuló érv
példa
indukció, dedukció

23. Az érv felépítése. Az
érvtípusok

24. A retorikai szövegek
kifejezőeszközei

A képszerűség stíluseszközei és
hatása
Az eufemizmus, evokáció,
anakronizmus, állandó jelző,
archaizálás stb. felismerése,
értelmezése

stíluserény, retorikai eszköz, a
képszerűség eszközei
metonímia, metafora,
megszemélyesítés, szinesztézia,
allegória, szimbólum, hasonlat
alakzat, elemek ismétlődése,
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Óra Az óra anyaga
Kapcsolódó érettségi tételek
(az emelt szintű tételek dőlt

betűvel szerepelnek)

Fogalmak
(az OH által megadott érettségi

fogalmak vastag betűvel, az
emelt szintű fogalmak vastag

dőlt betűvel szerepelnek)
A szövegelrendezés
stílushatásának felismerése,
értelmezése: az egyszerűbb
alakzatok fajtái és hatásuk
Az alakzatok egyéb fajtái:
paradoxon, oximoron, inverzió
Néhány történeti értékű és
jelenkori szónoki beszéd retorikai
eszközei és esztétikai hatása

figura etymologica
(szótőismétlés), láncszerű
ismétlés, halmozás, felsorolás,
fokozás, kötőszóhalmozás,
gondolatritmus (paralelizmus),
ellentét, paradoxon, oximoron,
körmondat, inverzió, jelzőcsere
késleltetés, körülírás,
eufemizmus, kakofemizmus,
túlzás, kicsinyítés, irónia
ellipszis, kötőszóelhagyás,
elhallgatás
szónoki kérdés

25. A retorikai szövegek
kifejezőeszközei

26. A kulturált vita
szabályai

A kulturált vitatkozás kritériumai,
a vita értelmezése

vita, érvelő vita, cáfolat
ellenvetés, kisebbítés, kételkedés,
tagadás,
figyelmeztetés, pótlás

27. A kulturált vita
szabályai

28. A befolyásolás
módszerei

Hitelesség, hatás, meggyőzési
szándék; a manipuláció
felismerése, értékelése

befolyásolás, meggyőzés,
manipuláció, kényszerítés
érvelési hiba, szalmabáb-érvelés,
a vita elterelése, túlzott
általánosítás, közvélekedésre
hivatkozás, „más is ezt csinálja”
érv, ellenőrizhetetlen szakértőkre
és adatokra hivatkozás,
elbeszélésre hivatkozás,
általánosítás kevés adatból,
újdonságra/hagyományra
hivatkozás, a sznobizmus
felhasználása,
hamis ok-okozati érvelés,
következményekre hivatkozás,
dominóhatás, körbenforgó
érvelés,
hamis analógia, túl sokat állító
kérdés, a választás leszűkítése

29. A befolyásolás
módszerei
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Óra Az óra anyaga
Kapcsolódó érettségi tételek
(az emelt szintű tételek dőlt

betűvel szerepelnek)

Fogalmak
(az OH által megadott érettségi

fogalmak vastag betűvel, az
emelt szintű fogalmak vastag

dőlt betűvel szerepelnek)

30. ÖSSZEFOGLALÁS
31. ELLENŐRZÉS
32. Az idegen

közszavak és
tulajdonnevek írása

jövevényszó, idegen szó

33. ÖSSZEFOGLALÁS
34. ÖSSZEFOGLALÁS
35. A könyvtár és a

számítógép szerepe
az
információszerzésbe
n
A forráshasználat
szabályai

raktározási rend, betűrendi jel,
szakrendi jel
ETO-rendszerezés
betűrendes katalógus,
tárgyszókatalógus, szakkatalógus
elektronikus könyvtár

36. A könyvtár és a
számítógép szerepe
az
információszerzésbe
n
A forráshasználat
szabályai

37. ÖSSZEFOGLALÁS
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Művészetismeret

Osztályozó- és pótvizsga tételsor

10. osztály

I. félév

1. Művészeti ágazatok.
2. A műalkotás célja és funkciói.
3. A vizuális közlés eszközei.
4. Művészettörténeti korszakok, stílusok.
5. Az őskor művészete
6. Egyiptom művészete
7. Görög művészet
8. Római művészet
9. Az ókeresztény és a bizánci művészete
10. Román kor művészete

- templomépítészet
- monumentális szobrászat
- freskók, miniatúrák, iniciálék
- a magyar koronázási jelvények

11. Gótikus művészet
- katedrálisok, szárnyasoltárak
- épületszobrászat
- üvegablakfestészet

II.félév

12. Reneszánsz művészet
- humanizmus és reformáció
- építészet formai elemei
- a festészet, szobrászat és grafika stílusjegyei
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- Leonardo, Michelangelo és Raffaello
- Mátyás király udvara

13. Barokk művészet
- templom és kastélyépítészet
- az európai barokk festészet és szobrászat fő jellemzői

14. Klasszicizmus és romantika
- az építészet, szobrászat és festészet európai emlékei

15. Realizmus
16. Impresszionizmus és posztimpresszionizmus
17. A századforduló művészete: szimbolizmus és szecesszió
18. XX. századi művészet (avantgard irányzatok, művészetek a két világháború között és a II.

világháború után)
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Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei

fizika 10.évfolyam

1.félév

Hőtan

- szilárd testek és folyadékok hőtágulása

- gázok állapotváltozásai (izobár, izoterm, izochor)

- ideális gázok állapotegyenlete

- molekuláris hőelmélet

- a termodinamika I. és II. főtétele

-    halmazállapotváltozások

Elektrosztatika

- elektrosztatikai alapismeretek
- Coulomb törvénye
- az elektromos mező és jellemzése
- elektromos töltés, térerősség, potenciál a vezetőn
- a kondenzátor

2. félév

Az elektromos áram

- áramkör, áramköri alapmennyiségek
- Ohm törvénye
- a vezető ellenállása
- az elektromos munka, teljesítmény
- fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása
- az áramforrás
- vezetési jelenségek folyadékokban, az elektrolízis
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- elektromos áram gázokban és vákuumban
- elektromos áram félvezetőkben

A mágneses mező, elektromágneses indukció

- a mágneses indukcióvektor, indukcióvonalak, fluxus
- egyenes áramvezető és tekercs mágnese mezője
- az elektromágnes
- a mágneses mező hatása mozgó töltésekre
- a mozgási indukció
- nyugalmi indukció
- önindukció
- a váltakozó feszültség és áram
- a transzformátor

Az osztályozóvizsga és a javítóvizsga írásbeli vizsga.

A vizsga elméleti kérdéseken túl egyszerű számításokat is tartalmaz.

Függvénytáblázat és számológép használható.
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MATEMATIKA

osztályozóvizsga, javítóvizsga témakörei 10. évfolyam

Tankönyv: Sokszínű matematika (MOZAIK  MS-2310)

Gondolkodási módszerek

Skatulya-elv

Sorba rendezés, kiválasztás

A gyökvonás

A négyzetgyökvonás és azonosságai

Az n-dik gyök és azonosságai

A másodfokú egyenlet

A másodfokú egyenlet és függvény

A másodfokú egyenlet megoldóképlete és alkalmazása

A gyöktényezős alak

A számtani és mértani közép

Geometria

Körrel kapcsolatos ismeretek

- Középpont és kerületi szögek tétele

- A húrnégyszögek tétele

A hasonlóság és alkalmazásai

-  Párhuzamos szelők és szelőszakaszok

- A szögfelezőtétel

- A középpontos hasonlóság

- Alakzatok hasonlósága, a háromszögek hasonlóságának alapesetei
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- A magasságtétel, a befogótétel

- Hasonló síkidomok területének arány

- Hasonló testek térfogatának aránya

Hegyesszögek szögfüggvényei

- Hegyesszögek szögfüggvényei

- Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között

- Számítások a derékszögű háromszögben

Vektorok

- Vektorok összege, különbsége, szorzása számmal
- Vektorok felbontása összetevőkre
- Vektorok a koordináta-rendszerben

Szögfüggvények

- A szinuszfüggvény tulajdonsága, grafikonja

- A koszinuszfüggvény tulajdonsága, grafikonja

- A tangensfüggvény tulajdonsága, grafikonja

Valószínűségszámítás

- Műveletek eseményekkel
- Kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság
- A valószínűség  klasszikus modellje

Számonkérés a tankönyvi mintafeladatok és a tananyag részek utáni feladatokból.

Vizsgán használható eszközök: függvénytáblázat

zsebszámológép (telefon nem használható)
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Társadalomismeret

osztályozó- és pótvizsga tételsor

10. osztály

I. félév

1. Társadalmi szabályok
- a társadalmi együttélés alapvető szabályai
- szokás, hagyomány, erkölcs, illem, jog

2. Jogi alapismeretek
- jogok és kötelezettségek (állampolgári, gyermek és diák)
- büntetőjog (Jogsérelem, jogorvoslat, büntetés)
- munkajogi alapismeretek

3. Állampolgári ismeretek
- az államformák és a demokrácia alapelvei
- a Magyar Köztársaság közigazgatási és kormányzati rendszere
- a választási rendszer
- az állam feladatai
- az Európai Unió

4. A család és a felnőtté válás
- a család típusai, funkciói és történelmi változásai
- a szocializáció

5. Kultúra és közösség
- egyén, közösség és társadalom
- többség és kisebbség (nemzet, nemzetiség, etnikum)
- a magyar nemzettudat, nemzeti ünnepek és szimbólumok

II.félév

6. Társadalmi viszonyok
- az életmód kérdései
- a társadalom rétegződése, a szegregáció
- a társadalmi helyzet változásai, a társadalmi mobilitás
- társadalmi beilleszkedési zavarok

7. Kultúra és globalizáció
- a globalizáció
- az információs társadalom és az információrobbanás

8. A munka világa
- munkába lépés, pályaválasztás
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- önéletrajzírás és álláskeresés
- a fogyasztói társadalom

9. A növekedés határai
10. A tudományos haladás kora


