
Óraszá
m 

 óracím új fogalmak, összefüggések tk. egyéb oktatási segédanyag, digitális 
anyag 

 
122.-ellenőrzés 

44./46. Az állatok 
szaporodása és 
egyedfejlődése   

A fajfenntartás jelentősége, ivaros és 
ivartalan szaporodás, az egyedfejlődés  
formái az állatvilágban, az elevenszülés 
jelentősége.A váltivarúság és a 
hímnősség fogalma. Példák a gerinctelen 
állatok szaporodási módjaira. A  
gerincesek szaporodásának jellemzői 

95.-101. Mozaweb.hu: Ivarsejtek/A rovarok szaporodása és 
egyedfejlődése 
 
A halak egyedfejlődése: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/211820424 
 
A rovarok csodálatos születése: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/211820417 
 
Szerelmes békák: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/216060395 
 
Fura élőlény: az ebihal: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/211820435 
 
A rovarok egyedfejlődése: a tücskök születése: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/211820416 
 

https://www.nkp.hu/feladat/megjele
nites/18435904779 
 
 

45./47. Az állatok 
hormonális 
szabályozása 

A kémiai szabályozás evolúciója, az állati 
hormonok 

102.-104.  tk./104. oldal kérdéseire 
füzetben kérem a 
válaszokat 

45./48. Az állatok idegi 
szabályozása 

Az idegi szabályozás törzsfejlődése, típusai. A 
diffúz idegrendszer és a 
dúcidegrendszer. A férgek és az ízeltlábúak 
idegrendszerének jellemzői. A  
csőidegrendszer fogalma. 

105.-109.   

46./49. Összefoglalás   https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_05
_002 

http://www.okosdoboz.hu/
feladatsor?id=1826&select
_osztaly_search=9-12-
osztaly&select_tantargy_se
arch=biologia&select_tema

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/18435904779
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/18435904779


kor_search=osszes-
temakor 

47./50. Témazárás     

48./51. Az öröklött 
magatartásform
ák 

A viselkedés fogalma. Az öröklött 
magatartásformák típusai, a feltétlen reflex,  
a taxis, az öröklött mozgáskombináció. A 
kulcsinger és a motiváció szerepe. 
44./56. Az öröklött magatartásformák 

110.-113. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_08
_002 

 

49./52. A tanult 
magatartásform
ák 

A legfontosabb tanult magatartásformák 
áttekintése.A bevésődés, a 
megszokás, a feltételes reflex, az operáns és 
a belátásos tanulás jelensége. 

114.-117. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_08
_003 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor
?id=1415&select_osztaly_search=9-
12-
osztaly&select_tantargy_search=biol
ogia&select_temakor_search=osszes-
temakor 
 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor
?id=1197&select_osztaly_search=9-
12-
osztaly&select_tantargy_search=biol
ogia&select_temakor_search=osszes-
temakor 

50./53. Az állatok 
létfenntartó 
viselkedései 

A létfenntartó viselkedés formái, 
jelentőségük.  Az állatok tájékozódó  
magatartása. A táplálkozási viselkedés. 
Támadó és menekülő magatartások. 

118.-121.  http://www.okosdoboz.hu/feladatsor
?id=1198&select_osztaly_search=9-
12-
osztaly&select_tantargy_search=biol
ogia&select_temakor_search=osszes-
temakor 

TAVASZI SZÜNET UTÁNI IDŐSZAK 
54. Az állatok 

szaporodási 
viselkedései 

Az állatok önfenntartó viselkedésének közös 
elemei.A párválasztás, az  

122.-126.  http://www.okosdoboz.hu/feladatsor
?id=1413&select_osztaly_search=9-
12-
osztaly&select_tantargy_search=biol
ogia&select_temakor_search=osszes-
temakor 

55. A társas 
viselkedés 
alapjai 

Az állatvilág társas viselkedésnek formái, a 
szociális kapcsolatok típusai. A  

127.-130. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_08
_004 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor
?id=1412&select_osztaly_search=9-
12-
osztaly&select_tantargy_search=biol
ogia&select_temakor_search=osszes-
temakor 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1415&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1415&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1415&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1415&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1415&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1415&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor


56. Az állatok 
kommunikációja 

Az állatok kapcsolattartásának kifejező 
formái, akusztikus, vizuális, kémiai 

131.-134. youtube:  Az állatok testbeszéde és kommunikációja 
nkp.hu: Hogyan beszélnek az állatok? 
youtube: A méhek tánca 

 

57. Az ember 
viselkedése 

Az emberi viselkedés alapjai. 135.-138.   

58. Összefoglalás  139.   

59. Témazárás     

60. A növényi sejt,  
a növények 
szerveződési 
típusai 

A növényi sejt felépítése, jellemző 
sejtalkotók 

142.-145. www.nkp.hu: A növényi sejt 
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_01
_004#section-20298742578 

 

61. A moszatok A többsejtű növények kialakulása. A telepes 
növények testszerveződése.  

146.-148. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_7/lecke_02_
013#section-25100200 

 

62. A növények 
szövetei 

A szövet fogalma. A növényi osztódószövet, a 
bőrszövet, a szállítószövet és az  alapszövet 
jellemző tulajdonságai 

149.-152.  https://www.nkp.hu/feladat/megjele
nites/16325558170 

63. Összefoglalás     

64. Témazárás     

65. 
 

A mohák A mohák testfelépítése és életmódja, 
típusaik, jelentőségük 

153.-155. mozaweb: Mohák és harasztok életciklusa 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/977790333 
mozaweb/videók/mohák 

 

66. A növények 
szervei, a gyökér 

A gyökér makroszkópos és mikroszkópos 
felépítése, biológiai működése., a 

156.-157. mozaweb: Vegetatív növényi szervek 
mozaweb/videó/Gyökerek 

 

67. A növények 
szervei, a szár 
A növények 
szervei, a 
lomblevél 

A szár makroszkópos és szöveti felépítése, 
lágy szár, fás szár. A szár biológiai  
működése 
A lomblevél felépítése, biológiai működése, 
szövettana 

158.-161. mozaweb/Levél felépítése  

68. A harasztok A hajtásos növény fogalma. A harasztok 
testfelépítése és életmódja. A zsurlók  

162.-164. mozaweb/videók/Erdei Pajzsika https://www.nkp.hu/feladat/megjele
nites/364861069 

69. A nyitvatermők, 
a virág 

A magvas növény fogalma. A virág fogalma. A 
nyitvatermők közös jellemzője.  
           A fenyők jellemző tulajdonságai 

165.-167. mozaweb/videók6Fenyőfélék  

http://www.nkp.hu/
https://www.nkp.hu/media/megtekint/977790333


10. BIOLÓGIA TANMENET 

Készítette: Pilmayer Júlia 

FEJEZETCÍM:  

 

70. A zárvatermők, 
a termés 

A zárvatermők általános testfelépítése, 
szaporodásbiológiájuk. A termés  
            fogalma 

168.-170.   

71.  Kétszikű 
növények és 
egyszikű 
növények 

A kétszikű és egyszikű növények 
összehasonlítása egymással 

171.-173. mozaweb/Egyszikű és kétszikű növények 
összehasonlítása 

https://www.nkp.hu/media/megtekin
t/16081074724 

72. TÉMAZÁRÁS     

 
 

     



Óraszám  óracím új fogalmak, 
összefüggések 

tk. egyéb oktatási segédanyag, 
digitális anyag 

hf, ellenőrzés megjeg
yzés 

30./ 
46.-47. 

Ember a Földön: Az ember 
hatása a természeti 
környezetre 

ökológiai lábnyom 50.-51. https://www.nkp.hu/ 
tankonyv/fizika_10/lecke_03_009 
http://www.kothalo.hu/labnyom/ 
 
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_10/le
cke_03_009 

  

31./48. 
 

Szemetelő emberiség: A 
környezetszennyezés főbb 
típusai 

környezetszennyez
és 

52.-55. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_12
/lecke_05_026 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1
842&select_osztaly_search=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=biologia&
select_temakor_search=osszes-temakor 

 

32./49. Pillantás a jövőbe: Globális 
felmelegedés, fenntartható 
fejlődés 

globális 
felmelegedés 

56.-59. https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_10/le
cke_03_008 
üvegházhatás: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/160
26423951 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/160
26423947 
 

https://www.nkp.hu/feladat/megj
elenites/456901940 
https://www.nkp.hu/feladat/megj
elenites/378388421 

 

Zene füleimnek – a hang és a hangszerek világa   

37./50. Nyitány: A hang keletkezése 
és terjedése 

Hangsebesség, 
hangforrás 

62.-64. https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_10/le
cke_04_010 

  

39./51. Síppal, dobbal, nádi 
hegedűvel: A hangszerek 
fizikája 

húrok, sípok, 
membránok 

65.-68. https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_10/le
cke_04_011 
Hangszerek bemutatása: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/113
2231473 
Kérdések a hangszerekkel kapcsolatban: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/160
26610865 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/160
26610890 

  

40./52. Fülbemászó dallamok: A 
hallható és a nem hallható 
hangok detektálása 

hangérzékelés, 
hangmagasság, 
hangosság 

69.-71. https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_10/le
cke_04_012 

  

http://www.kothalo.hu/labnyom/
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_10/lecke_03_008
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_10/lecke_03_008
https://www.nkp.hu/media/megtekint/16026423951
https://www.nkp.hu/media/megtekint/16026423951
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/456901940
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/456901940
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_10/lecke_04_011
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_10/lecke_04_011
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1132231473
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1132231473
https://www.nkp.hu/media/megtekint/16026610865
https://www.nkp.hu/media/megtekint/16026610865


41./53. Összefoglalás    http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1
226&select_osztaly_search=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=fizika&sel
ect_temakor_search=rezgesek-es-
hullamok 
 

 

       

TAVASZI SZÜNET UTÁNI IDŐSZAK 

42./54. Témazárás      

55. Feltöltődve elektromos állapot, 
elektroszkóp, 
vezetők, szigetelők, 
földelés 

74.-79. mozaweb/Videók/vízsugár 
eltérítése 
mozaweb/Videók/Lebegő 
szívószálak 
https://www.nkp.hu/media/megt
ekint/16026746403 

https://www.nkp.hu/feladat/megj
elenites/16430386781 
https://www.nkp.hu/feladat/megj
elenites/16546956416 
https://www.nkp.hu/feladat/megj
elenites/16043768289 

 

56. Elektromos környezetünk töltés, elektromos 
erő, elektromos 
mező, térerősség 

80.-84. mozaweb/Videók/Faraday-kaltika 
mozaweb/Videók/Villámok 
szalagkondenzátorral/Az emberi 
test elektromos töltése 
https://www.nkp.hu/media/megt
ekint/374506109 

https://www.nkp.hu/feladat/megj
elenites/16687708074 
https://www.nkp.hu/feladat/megj
elenites/975989929 

 

57. Mozgatott töltések elektromos mező 
munkája, feszültség 

86.-90. mozaweb/Villámlás 
Villámhárítók: 
https://www.nkp.hu/media/megt
ekint/16026423967 
https://www.nkp.hu/media/megt
ekint/21764056507 

  

58. Töltéstárolók kondenzátor, 
elektromos energia 

91.-93. mozaweb/A kondenzátor   

59. Töltésfolyam elektromos áram, 
áramerősség 

96.-99.    

60. Áramkört építünk Ohm törvénye, 
ellenállás 

100.-
104. 

https://www.nkp.hu/media/megt
ekint/16026746429 

  

61. A villanydrót fajlagos ellenállás 105.-
108. 

youtube/Szertár-Szupravezető   

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16430386781
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16430386781
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16546956416
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16546956416
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16687708074
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16687708074
https://www.nkp.hu/media/megtekint/16026423967
https://www.nkp.hu/media/megtekint/16026423967


10. FIZIKA TANMENET 

Készítette: Pilmayer Júlia 

FEJEZETCÍM: A kék bolygó – globális környezeti problémák 

KÉMIA TANMENET 

62. Az érzékelhető áram,  109.-
111. 

https://www.nkp.hu/media/megt
ekint/16026746439 

  

63. Összefoglalás      

64. Témazárás      

65. Hálózatok kialakítása soros, párhuzamos 
kapcsolás, eredő 
ellenállás 

114.-
117. 

https://www.nkp.hu/media/megt
ekint/16026746443 

  

66. A villanyóra elektromos áram 
munkája, 
fogyasztás 

118.-
120. 

   

67. Elektromos berendezések teljesítmény 121.-
124. 

mozaweb/Edison 
villanykörtéje/elektromos 
csengő6Egyenáramú 
motor/Generátor/Villanymotor 

  

68. Óvintézkedések a lakásban olvadóbiztosíték, 
rövidzárlat 

125.-
127. 

   

69. Az ionok vándorlása Elektrolit, katód, 
anód 

130.-
132. 

mozaweb/Videók/Nátrium-szulfát 
elektrolízise/ 
Ezüstvirág rajzolása elektrolízissel 

  

70. Lemerülőben galvánelem, 
névleges feszültség, 
belső ellenállás 

133.-
135. 

mozaweb/3D/Alkáli elem 
https://www.nkp.hu/media/megt
ekint/16055198762 

  

71. Újratöltve akkumulátor, 
kapacitás, 
energiatároló 
képesség 

136.-
139. 

   

72. Témazárás      



10. évfolyam 

Készítette: Pilmayer Júlia 

 

óraszá
m 

óracím új fogalmak, összefüggések tk. egyéb oktatási segédanyag, digitális anyag ellenőrzés 

34./48
. 

A ketonok. A  
propanon 

A ketonok funkciós csoportja, csoportosításuk. Az 
alkanonok, elnevezésük, a molekulák közötti 
kölcsönhatások, oldódásuk vízben. Az alkanonok 
reakciókészsége, oxidációja és redukáló hatásuk. 
A propanon (aceton) tulajdonságai. Ipari 
alkalmazása.   
Aromás aldehidek és ketonok.   

91.-92. Mozaweb/3D/Aceton 
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_
a/lecke_03_003 
 

a tk. szövege alapján 
írj a füzetedbe rövid, 
vázlatot a leckéről 

37./49
. 

A karbonsavak  
Az alkánsavak 

A karbonsavak jellemzése, funkciós csoportjuk, 
csoportosításuk. Az alkánsavak elnevezése, 
homológ sorozatuk.  A dipólusmolekulák közötti 
kölcsönhatások és a fizikai tulajdonságok 
kapcsolata. A karboxilcsoport szerkezete. Vizes 
oldatuk kémhatása. Kémiai reakciók: sav-bázis és 
redoxireakciók. Az oxigéntartalmú 
szénvegyületek oxidációs és redukciós 
átalakulásai. 

93.-95.   

38./50
. 

A metánsav és 
az etánsav   

A metánsav és az etánsav molekulaszerkezete, 
jellemző 

96.-98.   

39./51
. 

Fontosabb kis 
szénatomszám
ú karbonsavak 

A karbonsavak csoportosítása, a legfontosabb 
telítetlen-, oxo-, többértékű-, hidroxi- és aromás 
karbonsavak bemutatása, kiemelve biológiai 
szerepüket (akrilsav, piroszőlősav, oxálsav, 
borostyánkősav,, almasav, citromsav, benzoesav 
és szalicilsav 

99.-101.   

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_a/lecke_03_003
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_a/lecke_03_003


40./52
. 

Fontosabb 
nagy 
szénatomszám
ú karbonsavak 

Telített és telítetlen nagy szénatomszámú 
karbonsavak: palmitinsav, szterinsav, olajsav, 
linolsav, linolénsav.  
Előfordulásuk, tulajdonságok, oldódásuk. A 
tulajdonságok és a molekula alakja közötti 
kapcsolat. Az olajsavmolekula hidrogénaddíciója, 
a margaringyártás. A transz zsírsavak. Az omega-
3zsírsavak. 

102.-
103. 

  

41./53
. 

Az észterek 
Karbonsavészt
erek és 
szervetlen 
savak észterei 

Az észterek származtatása, funkciós csoportja. 
Csoportosítása: karbonsavészterek és szervetlen 
savak észterei. A karbonsavészterek lehetnek: 
gyümölcs- észterek, viaszok, gliceridek. Előállítás, 
elnevezés, oldódás és oldó hatás. Jellemző 
reakciók: hidrolízis (elszappanosítás). Szervetlen 
savak észterei: salétromsav, kénsav és foszforsav 
alkohollal alkotott vegyületei.   

104.-
107. 

  

42./54
. 

A zsírok és az 
olajok A 
gliceridek 

A gliceridek: zsírok és olajok.  
Molekulájuk szerkezete, a szénláncok eltérése, 
ebből következő tulajdonságuk, olvadáspont, 
oldhatóság. Hidrolízisük. Előfordulásuk a 
természetben. Szerepük az élő szervezetben. A 
lipidek. Gyakorlati felhasználásuk (biodízel). 
Száradó olajok 

108.-
111. 

  

TAVASZI SZÜNET UTÁNI IDŐSZAK 

43./55
. 

Felületaktív 
anyagok, 
tisztítószerek 

A szappanok összetétele tulajdonságai. A 
szappangyártás. A szappanok jellemző reakciója a 
hidrolízis, anionok és kationok keletkezése. A 
szappananion poláris és apoláris része, hidrofil és 
hidrofób jellege, a tisztító hatás mechanizmusa, a 
micellák szerkezete.  A felületaktív anyagok, a 
felületi feszültség, a monomolekuláris hártya. A 

112.-
114. 

  

44./56
. 

Rendszerezés, 
összefoglalás   

Témazáró dolgozat írása      



45./57
. 

Témazáró 
dolgozat írása   

    

ÓRIÁSMOLEKULÁK KÉPZŐDÉSE 

58. A szénhidrátok Szénhidrátok képződése a természetben 
fotoszintézissel. Összetételük, jellemző funkciós 
csoportjaik, csoportosításuk. A szénhidrátok 
szerepe az élő szervezetben. A Hidrogénkötések 
és a szénhidrogének tulajdonságainak kapcsolata 

116.-
118. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_
b/lecke_04_007 

 

59. Egyszerű 
szénhidrátok   
A szőlőcukor és 
a 
gyümölcscukor 

Szénhidrátok jellemző funkciós csoportjai:  
hidroxilcsoport-, továbbá aldehid- vagy 
ketocsoport. A szőlőcukor aldóz, a 
gyümölcscukorketóz, egymáskonstitúciós 
izomerjei.. Mindkettő előfordul a természetben. 
Molekulájuk szerkezete lehet:  
nyílt láncú vagy gyűrűs. A gyűrűs molekula 
glikozidos hidroxilcsoportot tartalmaz, amely 
lehet alsó vagy felső térállású (α vagy ß). Nyílt 
láncú alakjuk mutatja az  
ezüsttükörpróbát, redukáló kémhatásúak (a 
gyümölcscukor molekulája átrendeződik, 
aldehidcsoport alakul ki). Izomerizáció. A 
szőlőcukorszerepe az élő szervezetben vércukor, 
inzulin) 

119.-
122. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_
b/lecke_04_007 

 

60. A kettős 
szénhidrátok 

Kettős szénhidrátok: a glikozidos kötés.  A maltóz, 
a cellobióz, a szacharóz és a laktóz összetétele, 
molekulaszerkezete. molekulájuk alakjak, 
lebontásuk: savas és enzimes hidrolízisük, 
redukáló hatásuk. A cukorgyártás. Édesítőszerek 

123.-
126. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_
b/lecke_04_009 

 

61. Összetett 
szénhidrátok I.  

A legismertebb összetett szénhidrát a keményítő 
és a cellulóz. Molekuláik szerkezete, alakja, 
monomereik száma  

127.   

 A keményítő  jelentősen különbözik, így tulajdonságaik is 
eltérőek. A keményítő spirális molekulái αglükóz 

127.-
129. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_
b/lecke_04_010 

 



egységekből állnak. Savas hidrolízissel maltózra, 
majd szőlőcukorra bomlik le. Kétféle molekulája 
van: amilóz és amilopektin. Jóddal kék 
színeződést ad. Nem redukáló hatású. Hasonló 
poliszacharid a glikogén.  

62. Összetett 
szénhidrátok 
II. A cellulóz  

A cellulóz lánc alakú molekulája ß-glukóz 
egységekből épül fel. A molekula rendkívüli 
stabilitását, oldhatatlanságát a kialakuló 
hidrogénkötések biztosítják. Felhasználása 
széleskörű, szerepe különösen a  

130.-
132. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_
b/lecke_04_010 

 

63. Rendszerezés, 
összefoglalás   

    

64. Témazáró 
dolgozat  
írása   

    

65. Nitrogéntartal
mú szerves 
vegyületek  

A nitrogéntartalmú vegyületek csoportosítása 
funkciós csoportok szerint. A heterociklusos 
vegyületek molekuláinak zárt szénláncú gyűrűje 
nitrogénatomot is tartalmaz. A legfontosabb 
heterociklusus vegyületek molekulapolaritása, a 
másodrendű kapcsolatok és a tulajdonságok 
közötti összefüggések. Biológiai és élettani 
hatásuk.   

133.-
135. 

  



66. Az aminok  
  
  
A amidok 

Az aminok származtatása, rendűsége és 
tulajdonságai. Másodrendű kapcsolatok 
aminmolekulák között, hatásuk a fizikai 
tulajdonságokra. Fontosabb aminok és 
aminszármazékok (anilin, hisztamin). A 
poliamidok mint polikondenzációs műanyagok 
(nejlon). 
A amidok jellemző funkciós csoportja, az 
amidcsoport szerkezete. Az amidok rendűsége. A 
másodrendű kapcsolatok, a rendűség és a fizikai 
tulajdonságok összefüggései. A karbamid szerepe 
az élő szervezetben, a mezőgazdaságban és az 
iparban. A penicillin Alexander Fleming. Az 
aminok és amidok származékai a 
gyógyszeriparban. 

136.-
139. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_
b/lecke_05_001 
 
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_
b/lecke_05_002 

 

67. Az aminosavak Az aminosavak származtatása, funkciós 
csoportjai. A fehérje eredetű aminosavak: α-
aminosavak, az oldalláncok helyzete.  
Az aminosavak amfoteriája, az ikerionos 
szerkezet. Az aminosavak kapcsolódása, az 
amidkötés vagy peptidkötés kialakulása. A glicin, 
a poliglicin felépítése.   
  
 

143.-
145. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_
b/lecke_05_003 

 

68. A fehérjék  A fehérjék felépülése aminosavakból, a 
polipeptidlánc szerkezete. A fehérjemolekula 
elsődleges szerkezete, az aminosav szekvencia, az 
oldalláncok sorrendjének a jelentősége. A 
fehérjemolekula másodlagos szerkezetének 
kialakulása és a szerkezet stabilitása: α hélix és ß-
redő. Az inzulin molekulája.  

146.-
149. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_
b/lecke_05_004 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_b/lecke_05_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_b/lecke_05_001


69. A fibrilláris és 
a globuláris 
fehérjék  

A fibrilláris és a globuláris fehérjék 
molekulaszerkezete, monomerjei viszonylagos 
száma, stabilitása Első és másodrendű kötések 
szerepe a molekula- szerkezet stabilitásában. 
Oldhatóságuk vízben. A fehérjék harmadlagos és 
negyedleges szerkezete. Az egyes  

150.-
153. 

  

 
70. 

A fehérjék 
csoportosítása 
és 
tulajdonságai  

A fehérjék hidrolízis hatására aminosavakra 
bonthatók. Így meghatározható: összetételük és 
oldhatóságuk. A fehérjéket biológiai funkciójuk 
szerint is megkülönböztetjük. Tulajdonságaik: 
oldatuk kolloid oldat, oldataikból koagulálhatók 
(reverzibilis és irreverzibilis módon), 
denaturálhatók.  

154.-
156. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_
b/lecke_05_004#section-253453814 

 

71. A nukleinsavak  
Az RNS és a 
DNS  

Nukleinsavak, nukleoproteidek, hidrolízisük. A 
nukleotidok összetétele, szerkezete, hidrolízise. 
Az RNS és a DNS előfordulása, felépítése. 
Hasonlóság és különbség az RNS és a DNS 
molekula felépítésében.  
Az RNS- és a DNS- molekulák polinukleotid-
láncában a nukleotid sorrend   

157.-
159. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_
b/lecke_05_005 
 

https://www.nkp.hu/t
ankonyv/kemia_10_a/
lecke_05_006#section
-24851859323 

72. Témazárás     

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_b/lecke_05_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_b/lecke_05_005


Óraszám  óracím új fogalmak, 
összefüggések 

10. tk. egyéb oktatási segédanyag, 
digitális anyag 

ellenőrzés 

38.-39. Változatos állatvilág   https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10
/fejezet_05_001 

 

40.-41. Az állatok testszerveződése, 
szövetei 

  https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10
/lecke_05_002 
 
26 perces videóanyag: 
https://www.youtube.com/watch?v=axhX0
iq8dHg 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16326918123 
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/21425391826 
 
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/880679051 
 
 

42.-43. Szivacsok, csalánozók   35.-37.  
48.-49. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10
/lecke_05_003 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/365228209 

44.-45. Férgek   50.-51. 
54.-55. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10
/lecke_06_002 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/880986130 

TAVASZI SZÜNET UTÁNI IDŐSZAK 

46.-47. Puhatestűek   52.-54. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10
/lecke_06_003 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16686738001 
 
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16473262952 
 
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16473129767 

48.-49. Ízeltlábúak  56.-59. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10
/lecke_06_004 
 
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10
/lecke_06_005 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16475536929 
 
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/880986182 

50.-51. Halak   63.-64. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10
/lecke_07_003 

 

51.-52. Kétéltűek   65. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10
/lecke_07_004 

 
 

53.-54. Hüllők  66. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10
/lecke_07_005 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/881388343 
 
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16639022967 

55.-56. Madarak  67.-68. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10
/lecke_07_006 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/365228285 

57.-58. Emlősök  69.-73. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10
/lecke_07_007 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/18853240572 
 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_05_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_05_002
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16326918123
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/21425391826
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16686738001
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16473262952
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_06_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_06_004
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16475536929
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/881388343
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/18853240572


11. BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ TANMENET 

Készítette: Pilmayer Júlia 

FEJEZETCÍM:  

 

BIOLÓGIA TANMENET 

11. évfolyam 

Készítette: Pilmayer Júlia 

 

óraszám óracím tk. egyéb oktatási segédanyag, digitális anyag hf, ellenőrzés 

37./44. A bioszféra és a 
természetvédelem 

78.-82. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_12/lecke_05_027  

38./45. Bioszféra és 
környezetvédelem 

83.-86.  https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_12/lecke_05_027 

39./46. Összefoglalás 87. http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1369&select_osztaly_
search=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_sear
ch=osszes-temakor 
 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1385&select_osztaly_
search=9-12-

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1806&select_osztaly_search=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-
temakor 
 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1166&select_osztaly_search=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-
temakor 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16531237544 

 Összefoglalás    http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1826&select_osztaly
_search=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_sea
rch=allatok-eletmukodesei-szabalyozas 
 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1824&select_osztaly
_search=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_sea
rch=allatok-eletmukodesei-szabalyozas 
 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1806&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1806&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1806&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1166&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1166&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1166&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1826&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=allatok-eletmukodesei-szabalyozas
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1826&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=allatok-eletmukodesei-szabalyozas
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1826&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=allatok-eletmukodesei-szabalyozas
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1826&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=allatok-eletmukodesei-szabalyozas


osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_sear
ch=osszes-temakor 
 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1368&select_osztaly_
search=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_sear
ch=osszes-temakor 
 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1384&select_osztaly_
search=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_sear
ch=osszes-temakor 

 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1363&select_osztaly_search=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-
temakor 

 
 

40./47. TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT    

41./48. A biogén elemek 90.-92.   

42./49. A víz néhány tulajdonsága 93.-95.  https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/202812947 

43./50. Diffúzió, ozmózis 94.-95.  https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/15916751117 
 
96.-https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_01_001 

52. A lipidek 96.-98. Mozaweb: 
zsírmolekula/olajmolekula/sztearinsav 
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_01_002#section-155212827 
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_01_002#section-155350535 

 

52. A szénhidrátok 99.-102. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_01_002#section-155212827 

 

TAVASZI SZÜNET UTÁNI IDŐSZAK 

53. A fehérjék 103.-107. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_01_002#section-155212827 
mozaweb/Aminosavak/Peptidtötés 

 

54. A nukeinvegyületek 108.-112. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_01_002#section-155212827 

mozaweb/MolekulafeladatokVI. 
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_b/lecke_05_005
#section-24851925633 

55. A DNS 110.-112. mozaweb/DNS 
mozaweb/az örökítőanyag szerveződése 
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_12/le
cke_01_003#section-381175418 

nkp.hu: Halmozz a halmazba! 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1368&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1368&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1368&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1368&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1363&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1363&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1363&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/15916751117
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_01_002#section-155212827
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_01_002#section-155212827
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_01_002#section-155212827
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_01_002#section-155212827


56. A sejtplazma 
A biológiai membránok 

113.-116. mozaweb/3D/Állati és növényi sejt https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_01_004#
section-null 

57. Anyagforgalom a 
membránon keresztül 

117.-120. mozaweb/3D/Transzportfolyamatok  

58. A színtest és a 
mitokondrium 

121.-124. https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_10_b/le
cke_05_004#section-253453814 

 

59. A sejtmag és a 
kromoszómák 

125.-127. mozaweb/ az örökítőanyag szerveződése  

60. A sejtosztódás, sejthalál, 
őssejtek 

128.-131. mozaweb/mitózis/meiózis/sejtosztódás https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/293682949 

61. Összefoglalás    

62. Témazárás    

63. Az anyagcsere általános 
jellemzői 

132.-134. mozaweb/enzimműködés  

64.-65. A szénhidrátok felépítése 
energiát igényel 

135.-140. mozaweb/Fotoszintézis  

66.-67. A szénhidrátok lebontása 
energiatermelő folyamat 

141.-145. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_01_006#section-null 

 

68. A nukleinsavak felépítése 
és jelentősége a sejtek 
életében I. 

146.-148. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_12/le
cke_01_003#section-381175418 

 

69. A fehérjék felépítése a 
sejtben 

149.-150.  https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_12/lecke_01_001#
section-198547675 

70.-71. ÖSSZEFOGLALÁS 151.   

72. TÉMAZÁRÁS    

     

     

72.     

 



Óraszám  óracím új fogalmak, 
összefüggések 

tk. egyéb oktatási segédanyag, digitális 
anyag 

ellenőrzés megj
egyz
és 

40./ 
49.-50. 

Bomló magok: 
Radioaktivitás 

Radioaktivitás, 
bomlástörvény, 
felezési idő, 
aktivitás 

95.-97. Radioaktivitás: 
https://www.mozaweb.hu/Search/global?search=radio
aktivit%C3%A1s&lexikontypeid=7 

Mozaweb/3D/ Láncreakció 
 
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_11/lecke_04_024 

A tankönyvi lecke kézzel írott szűk 
vázlatát kérem a füzetbe leírni 
(ahogyan szoktuk, gondolatjelekkel, 
de csak röviden) 
 
Magátalakulások: 
http://www.okosdoboz.hu/feladats
or?id=1252&select_osztaly_search
=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=fiz
ika&select_temakor_search=osszes
-temakor 

 

41./51. Sugárzó anyagok I. 
A radioaktivitás alkalmazása 

Alfa-, béta- és 
gamma-sugárzás, 
bomlási sorok, 
magátalakulások 

98.-99. https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_11/lecke_04_025 https://www.nkp.hu/feladat/megje
lenites/16880454003 

 

42./52. Sugárzó anyagok II. 
A radioaktivitás alkalmazása 

GM-cső, ködkamra, 
kormeghatározás, 
sugárkezelés 

100.-
103. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_11/lecke_04_025
#section-null 

. 

A fenti weboldal végén 
lévő feladatok 
megoldásait kérem 
képernyőfotóban 
elküldeni messengeren 

 

43./53. Atomerőművek I. 
 A nukleáris energia 

Maghasadás, 
láncreakció, 
reaktor, moderátor, 
atomerőmű, dózis, 
háttérsugárzás 

104.-
107. 

Mozaweb/3D/Atomerőmű 
 
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_11/lecke_04_026 
A maghasadás folyamata: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1132231454 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/16030443937 

  

44./54. Atomerőművek II. 
 A nukleáris energia 

Maghasadás, 
láncreakció, 

108.-
111. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_11/lecke_04_027 
 
mozaweb/3D/láncreakció 

  

https://www.mozaweb.hu/Search/global?search=radioaktivit%C3%A1s&lexikontypeid=7
https://www.mozaweb.hu/Search/global?search=radioaktivit%C3%A1s&lexikontypeid=7
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_11/lecke_04_025#section-null
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_11/lecke_04_025#section-null
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_11/lecke_04_026
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1132231454
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_11/lecke_04_027


reaktor, moderátor, 
atomerőmű, dózis, 
háttérsugárzás 

45./55. Atombomba Urán-, plutónium- 
és fúziós bomba 

112.-
113. 

mozaweb/3D/ 
atombomba (1945)/ 

  

46./56. Összefoglalás, ismétlés  114.  fizikusok és munkájuk:  
http://www.okosdoboz.hu/feladats
or?id=1407&select_osztaly_search
=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=fiz
ika&select_temakor_search=osszes
-temakor 
 
http://www.okosdoboz.hu/feladats
or?id=1429&select_osztaly_search
=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=fiz
ika&select_temakor_search=osszes
-temakor 
 

http://www.okosdoboz
.hu/feladatsor?id=1397
&select_osztaly_search
=9-12-
osztaly&select_tantarg
y_search=fizika&select
_temakor_search=ossz
es-temakor 

 

TAVASZI SZÜNET UTÁNI IDŐSZAK 

50./57. Témazárás      

58. Kalendárium  Csillagászati 
egység, holdfázis, 
nap- és 
holdfogyatkozás, 
naptár 

116.-
119. 

mozaweb/Videók/Miért váltakoznak 
a nappalok és az éjszakák? 
mozaweb/A Nap szerkezete 
mozaweb/A Hold fényváltozásai 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1407&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1407&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1407&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1407&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1407&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1407&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1429&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1429&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1429&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1429&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1429&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1429&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor


mozaweb/A Föld és a Hold 
kialakulása 
mozaweb/Holdfogyatkozás/Napfogy
atkozás 
mozaweb/Gergely-naptár 

59. Égitestek Naprendszer, 
bolygó 

120.-
121. 

mozaweb/A Naprendszer, 
bolygópályák 

  

60. Égitestek Kisbolygó, hold, 
meteor, üstökös,  

121.-
122. 

mozaweb/Üstökösök 
mozaweb/A Hold 

  

61. A bolygók vizsgálata A nyolc nagybolygó 
részletes vizsgálata, 
fizikai 
tulajdonságainak 
megismerése 

123.-
125. 

mozaweb/A Merkúr/A Vénusz/A 
Jupiter/Az Uránusz 
mozaweb/digitális lecke/A 
naprendszer óriásai 

  

62. Krónika A Naprendszer és a 
benne lévő 
égitestek 
keletkezésének 
elmélete, 

126.-
127. 

mozaweb/digitális lecke/Pillantás a 
világűrbe 

  

63. Emberi objektumok az űrben  Műhold, űrszonda, 
űrhajó, űrállomás 

128.-
131. 

mozaweb/A Cassini-Huygens 
küldetés (1997-2017) 
mozaweb/műholdtípusok 
mozaweb/Digitális lecke/Hogyan 
hódítottuk meg a világűrt? 

  

64. A Föld szolgálata az űrből Műhold, űrkutatás, 
GPS 

132.-
133. 

mozaweb/digitális lecke/a világűr 
kalandorai: Űrutazás 
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika
_11/lecke_08_041 
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika
_11/lecke_08_042 

  

65. SZÁMONKÉRÉS      

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_11/lecke_08_041
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_11/lecke_08_041


11. FIZIKA TANMENET 

Készítette: Pilmayer Júlia 

FEJEZETCÍM: Atomfizika a hétköznapokban- Az atommag szerkezete, radioaktivitás 

66. Anyacsillagunk Csillag, fényesség 136.-
138. 

   

67. Egy csillag születése és halála Vörös óriás, fehér 
törpe, szupernóva, 
neutroncsillag, 
fekete lyuk 

139.-
141. 

mozaweb/Csillagtípusok   

68. Az égbolt csillagai Kettőscsillag, 
változócsillag, 
csillaghalmaz 

142.-
143. 

   

69. Galaktika Galaxis, 
tejútrendszer, 
ősrobbanás 

144.-
147. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika
_8/lecke_04_004#section-
275288579 

  

70. Világegyetem Einstein és a téridő 148.-
149. 

   

71. ÖSSZEGOGLALÁS      

72. SZÁMONKÉRÉS      

       



Óraszám  óracím új fogalmak, 
összefüggések 

 tk. egyéb oktatási segédanyag, digitális anyag ellenőrzés megjeg
yzés 

27.-28. A vírusok egészségügyi 
jelentősége 

 10. tk./17.-
19. 

https://www.mozaweb.hu/Search/global?se
arch=v%C3%ADrusok&lexikontypeid=7 
 
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/l
ecke_02_004?w=v%C3%ADrusok#section-
176291664 
 

 
 
 
a weboldal 
alján lévő 
kérdések, 
feladatok 
megválasz
olása 
írásban 

 

29.-30. A máj és az alkoholizmus   mozaweb.hu/ A máj felépítése és 
működése/Patkóbélhez kapcsolódó mirigyek 
A máj feladatai: 
https://www.youtube.com/watch?v=qN1ZF4
hfXNs 
Miért ne igyál alkoholt? 
https://www.youtube.com/watch?v=Knox1sr
GNgU 

  

31.-32. A női nemi ciklus hormonális 
szabályozása 

 12. tk./ 
19.-20. 

https://www.youtube.com/watch?v=WDm3c
BxwB2Q&t=19s 

  

33.-34. Immunrendszerünk és az 
egészsége 
A bőr, szervezetünk első védelmi 
vonala 

 12.tk/ 
111.-117. 
64.-66. 

https://www.youtube.com/watch?v=0gl0YcG
4ovk&t=26s 
https://www.youtube.com/watch?v=TXlHfO
B1GKk 
mozaweb/Barnulás, bőrrák 

  

       

https://www.mozaweb.hu/Search/global?search=v%C3%ADrusok&lexikontypeid=7
https://www.mozaweb.hu/Search/global?search=v%C3%ADrusok&lexikontypeid=7
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_02_004?w=v%C3%ADrusok#section-176291664
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_02_004?w=v%C3%ADrusok#section-176291664
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_10/lecke_02_004?w=v%C3%ADrusok#section-176291664
https://www.youtube.com/watch?v=qN1ZF4hfXNs
https://www.youtube.com/watch?v=qN1ZF4hfXNs
https://www.youtube.com/watch?v=0gl0YcG4ovk&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=0gl0YcG4ovk&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=TXlHfOB1GKk
https://www.youtube.com/watch?v=TXlHfOB1GKk


12. BIOLÓGIA FAKULTÁCIÓ TANMENET 

Készítette: Pilmayer Júlia 

FEJEZETCÍM:  

 

BIOLÓGIA TANMENET 

12. évfolyam 

Készítette: Pilmayer Júlia 

 

óraszám óracím új fogalmak, összefüggések tk. egyéb oktatási segédanyag, 
digitális anyag 

ellenőrzés 

40./53. Az ember 
táplálkozása I.- 
előbél 

 78.-80. Mozaweb/3D/Az előbél/Fogsor/Szájüreg, 
garat, nyelőcső 
 
Mozaweb/Videók/A gyomornedv emésztő 
hatása 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=115
1&select_osztaly_search=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=biologia&sele
ct_temakor_search=osszes-temakor 
https://www.youtube.com/watch?v=Gst15rW
IphY&list=PLywMcKCjmJA5IpMnTCZJ0ezLKkwY
eUWcN 

A tk. 80. oldal kérdéseinek 
megválaszolása kézzel írott 
formában a füzetbe és 
képernyőfotóval elküldve 
messengeren  

 

TAVASZI SZÜNET UTÁNI IDŐSZAK 

35.-36. A látás 
Allergia 

 12./32.-34. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rxk
n8Dcts0Y 
 

  

37.-38. A víz és a vízszennyezés 
Az ember táplálkozási 
szervrendszere 

  
12.tk/ 
78.-85. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Gst
15rWIphY&t=95s 

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1151&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1151&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1151&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1151&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.youtube.com/watch?v=Rxkn8Dcts0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Rxkn8Dcts0Y


41./54. Az ember 
táplálkozása II.- 
középbél és az 
utóbél 

A szájüreg, a gyomor, a középbél emésztő    
működése, a máj és a hasnyálmirigy 

81.-83. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_03_012 
 
 

 

42./55. A tápanyagok A fehérjék, szénhidrátok, lipidek, víz, 
ásványi sók vitaminok szerepe 

84.-85. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_03_013 

Az alább megadott feladatok megoldásait 
kérem elküldeni! 
Emésztés: 
https://sites.google.com/site/bioteka2014/ho
me/erettsegi-
feladatok/tarolo/2019_maj_kozep_feladatlap.
pdf#page=12 
Egy tápanyag útja: 
https://sites.google.com/site/bioteka2014/ho
me/erettsegi-
feladatok/tarolo/2008_maj_kozep_idegen_ny
elvu_feladatlap.pdf#page=9 

43./56. Az ember légző 
szervrendszere 

A felső és az alsó légutak valamint a tüdő 
felépítése és működése  

86.-88. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_03_015 
 
 
 

 

44./57. Az ember légzése A légzőmozgások folyamata. A tüdő 
levegőbefogadó képessége 

89.-91. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_03_015 
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ0YY3D
lWB8&list=PLywMcKCjmJA5IpMnTCZJ0ezLKkw
YeUWcN&index=2 

 

45./58. Az emberi vér A vérplazma összetétele. A vér sejtes 
elemei. A vörösvérsejtek, a 
fehérvérsejtek, a 
vérlemezkék.A légzési gázok kötődése a 
vörösvérsejtekhez 

92.-96. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_03_010 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FfO4RFZ
Cofo&list=PLywMcKCjmJA5IpMnTCZJ0ezLKkw
YeUWcN&index=3 

 

45./59. Az anyagszállítás 
szervrendszere 

Az emberi szív felépítése. A szív 
működése. Az érrendszer felépítése és 
működése. A  
keringési szervrendszer betegségei és 
ezek megelőzése. 

97.-101. https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_03_011 
https://www.youtube.com/watch?v=dzgs-
_fhQ0A 
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_03_011#section-null 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YlnqHNcr
H1I 
 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_012
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_012
https://sites.google.com/site/bioteka2014/home/erettsegi-feladatok/tarolo/2019_maj_kozep_feladatlap.pdf#page=12
https://sites.google.com/site/bioteka2014/home/erettsegi-feladatok/tarolo/2019_maj_kozep_feladatlap.pdf#page=12
https://sites.google.com/site/bioteka2014/home/erettsegi-feladatok/tarolo/2019_maj_kozep_feladatlap.pdf#page=12
https://sites.google.com/site/bioteka2014/home/erettsegi-feladatok/tarolo/2019_maj_kozep_feladatlap.pdf#page=12
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_015
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_015
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_015
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_015
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_010
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_010
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_011
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_011
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_011#section-null
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_011#section-null
https://www.youtube.com/watch?v=YlnqHNcrH1
https://www.youtube.com/watch?v=YlnqHNcrH1


46./60. A vérkeringés 
működése 

A légzési gázok és a tápanyagok szállítása. 
A máj szerepe. 

102.-
103. 

https://www.youtube.com/watch?v=S4_CDzE
n7ls 

 

TAVASZI SZÜNET UTÁNI IDŐSZAK 

61. 
 

A kiválasztás, a vese 
felépítése 

A vese felépítése 
A veseműködése. A vizelet kiválasztása. 
  

104,-
108. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_03_016#section-null 
mozaweb/A kiválasztó szervrendszer 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4JuMg_f
V05w 

 

62. Az immunrendszer 
felépítése és 
működése 
Jellemző 
immunreakciók 

Az immunogén anyagok fogalma. Az 
immunrendszer felépítése, a 
nyirokszervek 
Az immunrendszer működése. A sejthez 
és az ellenanyaghoz kötődő immunválasz 
Az emberi vércsoportok. Allergia, 
autoimmun reakciók. Az immunrendszer 
egészsége 

111.-
117. 

mozaweb/Nyirokrendszer 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/97779
0302 
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_03_017#section-196696855 
 
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/le
cke_03_018#section-196947223 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0gl0YcG4
ovk 

 

63. A szaporodás 
biológiája 
A férfi és női nemi 
működések 

A férfi és női nemi szervek felépítése 
A férfi és női nemi működésének 
összehasonlítása 

120.-
124. 

mozaweb/Férfi szaporító szervrendszer/Női 
szaporító szervrendszer 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k-
MdPPUEZ2U 

 

64. Az ember 
embrionális 
fejlődése 
Várandósság, 
posztembrionális 
fejlődés 
Családtervezés  
 

A méhlepény szerepe, egészséges 
életmód, magzatvédő vitamincsoport 
Az emberi szexualitás egészségügyi 
vonatkozásai. A nemi élet megkezdése és 
a fogamzásgátlás 

125.-
135. 

mozaweb/Méhen belüli egyedfejlődés 
youtube/A várandósság 9 hónapja 4 percben 

 

      

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_016#section-null
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_016#section-null
https://www.nkp.hu/media/megtekint/977790302
https://www.nkp.hu/media/megtekint/977790302
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_017#section-196696855
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_017#section-196696855
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_018#section-196947223
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/lecke_03_018#section-196947223


Óraszá
m 

 óracím új fogalmak, 
összefüggések 

tk. egyéb oktatási segédanyag, digitális anyag ellenőrzés megj
egyz
és 

42./ 
48.-
49.-50. 

Feladatok 
gyakorlása 
Ismétlés, 
összefoglalás 

 84.-99. Munka: 
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/leck
e_05_017 
Energia: 
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/leck
e_05_018 
Alakítsuk át az energiát!:  
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/leck
e_05_019 
 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1277&select_osztaly_
search=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search
=osszes-temakor 
 
Munka kiszámítása: 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1259&select_osztaly_
search=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search
=osszes-temakor 
 
energiafajták: 
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1278&select_osztaly_
search=9-12-
osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search
=osszes-temakor 

 

43./51
. 

Témazáró 
dolgozat 

     

Homo faber, az alkotó ember – egyszerű gépek a mindennapokban 

44.-
45./ 
52.-53. 

Pengeélen: 
az egyensúly 
fogalma 

forgatónyoma
ték 

102.-
106- 

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/lecke_06_020 Az alábbi két videóra keress rá, nézd meg és csináld 
meg a kísérletet te is, majd küldd el a videót 
nekem! 
Mozaweb: Videók/Egyensúlyi helyzetek/Kanál, villa 
gyufaszálon 

 

46.-
47./ 
54.-55. 

Kéziszerszám
ok 

emelő, csiga, 
hengerkerék 
lejtő, csavar, 
ék, fogaskerék 

107.-
113. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/lecke_06_022 
Egykarú és kétkarú emelő: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/958326292 

  

 
 

      

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/lecke_05_017
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/lecke_05_017
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/lecke_05_018
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/lecke_05_018
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/lecke_05_019
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/lecke_05_019
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1277&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1277&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1277&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1277&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1259&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1259&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1259&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1259&select_osztaly_search=9-12-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/lecke_06_022


Ide-oda cikkcakkban – rezgések, hullámok 

48./56
. 

Ütemes 
ismétlődés 

rezgőmozgás 116.-
118. 

Mozaweb/Videók/a rezgőmozgás és a 
szinuszfüggvény kapcsolata 

  

TAVASZI SZÜNET UTÁNI IDŐSZAK 

57. Ingaóra rezgésidő, 
lengésidő 

119.-
123. 

A harmonikus rezgőmozgás 
sebességének időfüggése: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1
054814077 
Ingamozgás: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1
132231478 

  

58. Lengetés és 
csillapítás 

rezgési 
energia, 
rezonancia 

124.-
128. 

mozaweb/videók/Békahegedű 
mozaweb/Videók/Rezonancia-szívószál 
Rezonancia:  
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1
132231476 
Sajátrezgés: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1
132231474 
Hinta rezonancia játszótéren: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1
054814075 

HF: Készíts a videó mintájára ilyen 
békahegedűt, vedd fel videóra működés 
közben, magyarázd el a fizikai lényegét és 
küldd el nekem a videót! 
Végezd el a rezonanciás kísérletet, vedd 
videóra, küldd el nekem! 

 

59. Terjedő 
hullámok 

hullám, 
hullámfajták, 
hullámhossz, 
terjedési 
sebesség 

129.-
133. 

mozaweb/A hullámok típusai 
mozawb/Földrengés 

  

60. Összefoglal
ás 

     

61. Témazárás      

https://www.nkp.hu/media/megtekint/1054814077
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1054814077
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1132231476
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1132231476
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1132231474
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1132231474


62. A tűz melege hőmennyiség, 
hőmérséklet 

136.-
138. 

mozaweb/Hőmérők   

63. A tűz melege hőkapacitás, 
fajhő 

139.-
140. 

   

64. Az ember 
energiaforrás
a 

kalória, 
égéshő 

141.-
143. 

   

65. A járművek 
energiaforrás
a 

hajtóművek, 
hatásfok 

144.-
147. 

mozaweb/A gépkocsik fejlődése 
mozaweb/3D/Négyütemű Otto-motor 

  

66. Az életet adó 
Nap 

Nap, 
napállandó, 
hősugárzás 

150.-
153. 

mozaweb/Hogyan működik a napelem és 
a napkollektor? 
mozaweb/digitális lecke/Mire 
használhatók a Nap hősugarai? 

 
 
 
A mozaweb digitális leckéjénél vannak 
feladatok, válassz ki egyet és végezd el, 
csináld meg, küldd el nekem! 

 

67. Öltözzünk 
rétegesen! 
Lakóházak 
hőháztartása 

hővezetés, 
hőáramlás 
hőterjedés, 
passzívház 

154.-
159. 

mozaweb/Passzívház 
mozaweb/Videók/Turbina a kezünk 
melegétől 
www.nkp.hu/Videók/Hőáramlás 
gömblombikban:  
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1
132231465 
Fémek hővezetése: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1
132231467 

 
Készítsd el a videó mintájára a turbinát, 
készíts a működéséről videót, magyarázd 
meg működésének fizikai hátterét és 
küldd el nekem a videót! 

 

68. A munkára 
fogott gáz 

belső energia, 
hőtan I. 
főtétele 

162.-
163. 

   

69. A munkára 
fogott gáz 

állpotváltozás
ok 

164.-
169. 

mozaweb/James Watt gőzgépe (18. 
század) 

  

http://www.nkp.hu/Videók/Hőáramlás
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1132231465
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1132231465


9. FIZIKA TANMENET 

Készítette: Pilmayer Júlia 

FEJEZETCÍM:  

Gázok állapotváltozása: 
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1
132231449 
 

70. Hajtóművek, 
hőerőgépek 

körfolyamatok 170.-
176. 

mozaweb/Hogyan működik a hűtőgép?   

71. Munkára 
fogjuk a 
természetet 

energiaforráso
k 

177.-
179. 

mozaweb/Megújuló 
energiaforrások/Erőművek/geotermikus 
energia/a szél 
energiája/vízimalom/felülhajtós 
szélmalom 
Napkollektor működése:  
https://www.nkp.hu/media/megtekint/1
132231469 

  

72. TÉMAZÁRÁS      

       



Óraszám  óracím új fogalmak, összefüggések tk. egyéb oktatási segédanyag, 
digitális anyag 

ellenőrzés 

31./45.-
46. 

Savak, bázisok Kémiai és fizikai változások, 
Arrhenius sav-bázis elmélete, protonleadás, 
protonfelvétel, savak és bázisok erőssége 

74.-76. mozaweb.hu: 3D modellek/ 
Kénsav/ 
HCl oldódása vízben/ 
foszforsav/ 
Salétromsav/Szénsav 
 
https://www.nkp.hu/tankon
yv/ 
kemia_9_a/lecke_04_001 

 

32./47. Sav-bázis reakciók A víz autoprotolízise, vízionszorzat, Brönstad 
sav-bázis elmélet, a protonátmenettel járó 
reakciók, sav-bázis reakció) definíciója (sav-
bázis párok a reakcióban játszott szerep 
szerint) 

77.-78.   

33./48. Az oldatok kémhatása, a 
pH 

A savas és lúgos kémhatás definíciója (az 
oxónium- és a hidroxidionok aránya vizes 
oldatokban). A pH-skála értelmezése, 
jelentése, a sav-bázis indikátorok 

79.-81.   

34./49. A közömbösítés és a 
hidrolízis 

A közömbösítés és a hidrolízis, mint sav-bázis 
reakció, sók vizes oldatainak kémhatása 

82.-84.   

35./50. Égés, redoxireakciók 
Az oxidációs szám 

Az égés, mint elektronátmenettel járó 
folyamat, a redoxireakció tágabb 
értelmezése, fémek redukáló-képessége, 
ionok és molekulában kötött atomok 
oxidációs száma. 
 

85.-87.   

https://www.nkp.hu/tankonyv/
https://www.nkp.hu/tankonyv/


36./51. Az oxidációs szám   88.-90.   

37./52. Összefoglalás   91.   

 TAVASZI SZÜNET UTÁNI IDŐSZAK 

38./53. Témazáró dolgozat     

A KÉMIAI ÁTALAKULÁSOK 

54. A kémiai átalakulások és az 
aktiválási energia  

A kémiai reakciók feltételei, az aktiválási 
energia 

92.-
94. 

https://www.nkp.hu/tank
onyv/kemia_9_b/lecke_04
_001 

 

55. A reakcióhő és a 
képződéshő 

A kémiai reakciókat kísérő energia-
változások, exoterm és endoterm 
reakciók. 
A reakcióhő definíciója, jelölése, előjele, 
reakcióhő egyensúlyi folyamatokra, 
energia-diagram, a képződéshők és a 
reakcióhő kapcsolata, a reakcióhő 
kiszámítása (Hess-tétel). 

95.-
97. 

https://www.nkp.hu/tank
onyv/kemia_9_b/lecke_04
_002 

 

56. A kémiai reakciók 
sebessége, katalizátorok 

Pillanat- és időreakciók, reakciósebesség 
(mate-matikai képlet, jel, mértékegység),  
katalizátorok és hatás-mechanizmusuk, 
inhibi-torok. Katalizátorok az élő 
szervezetben, gyakorlati jelentőségük 

98.-
100. 

https://www.nkp.hu/tank
onyv/kemia_9_b/lecke_04
_004 

 

57. A reakciósebesség 
megváltoztatása 

A reakciósebességet megváltoztató 
tényezők (koncentráció, hőmérséklet,  
katalizátorok) 

101.-
102. 

  

58. A kémiai egyensúly Egyirányú és megfordítható reakciók, 
dinamikus egyensúly, az oda- és 
visszaalakulás sebességének kapcsolata 
egyensúlyban. Zárt rendszer, a kémiai 
egyensúly irányítása, a koncentráció-, a 

103.-
106. 

https://www.nkp.hu/tank
onyv/kemia_9_b/lecke_04
_005 

 



hőmérséklet- és a nyomásváltozás hatása 
a kémiai egyensúlyra.  
Le Chatelier-elv. 

59. Összefoglalás  
 
 

    

60. Témazáró dolgozat     

ENERGIAFORRÁSOK, ENERGIAÁTALAKULÁSOK 

61. Energiaforrások, 
galvánelemek 

A Nap mint energiaforrás, a hidrogén 
oxidációja mint energiatermelő folyamat. 
Biológiai oxidáció, elektrokémiai 
folyamatok (elektrokémiai rendszerek, 
galváncella, anód, katód), 
standardpotenciál. 

108.-
112. 

https://www.nkp.hu/tank
onyv/kemia_9_b/lecke_05
_001 
https://www.nkp.hu/tank
onyv/kemia_9_b/lecke_05
_003 

 

62. A galvánelemek 
alkalmazása 

A szárazelemekben, akkumulátorokban 
lejátszódó energiatermelő folyamatok, 
tüzelőanyag cella, korrózió (helyi  
elemek), korrózióvédelem 

113.-
116. 

https://www.nkp.hu/tank
onyv/kemia_9_b/lecke_05
_005 

 

63. Energiaátalakítás, az 
elektrolízis 

A galvánelemek és az elektrolízis 
kapcsolata, elektrolizáló cella (anód, 

katód, elektrokémiai folyamatok, anód- 
és katódfolyamatok), energiaátalakítás 

117.-
118. 

https://www.nkp.hu/tank
onyv/kemia_9_b/lecke_05
_002 

 

64. Az elektrolízis alkalmazásai Fémek ipari előállítása, fémek tisztítása, 
fémbevonatok készítése. 

119.-
120. 

https://www.nkp.hu/tank
onyv/kemia_9_b/lecke_05
_002 

 

65. Összefoglalás 
 

 121.   

66. Témazáró dolgozat     

ANYAGOK KÖRFORGÁSBAN 



67. Tájékozódás az elemek 
birodalmában. A hidrogén 

A szerkezet és a tulajdonságok 
kapcsolata, részecske- és halmazszint. 

A hidrogén anyagszerkezeti jellemzése 
(periódusos rendszerbeli helye, 
atomszerkezete), durranógáz, ipari 
előállítás, gyakorlati jelentőség, 
felhasználás. 
A légkör kialakulása, összetétele, a 
nemesgázok, az oxigén- csoport elemei 
és vegyületei (oxigén víz, hidrogén-
peroxid), (kén kén-dioxid, kén-hidrogén, 
kénessav, kén-trioxid, kénsav 

122.-
123. 

https://www.nkp.hu/tank
onyv/kemia_9_b/lecke_06
_002 

 

68. A földi légkör elemei és 
vegyületei – Nemfémes 
elemek és vegyületek 

A nitrogéncsoport elemei és vegyületei 
(nitrogén, ammónia, ammónium-
karbonát, nitrogén-monoxid, nitrogén-
dioxid, salétromossav, salétromsav, 
ammónium-nitrát, nátrium-nitrát, 
kálium-nitrát, ezüst-nitrát),  
(foszfor, fehér, vörös, difoszfor-pentoxid, 
foszforsav, trinátrium-foszfát, kalcium-
dihidrogén-foszfát,) 
a széncsoport elemi és vegyületeik (szén, 
szén-monoxid, szén-dioxid, szénsav, 
nátrium-karbonát, nátrium-hidrogén-
karbonát, szilícium, szilícium-dioxid, 
agyagásványok, üveg, szilikonok).  
 

124.-
128. 

https://www.nkp.hu/tank
onyv/kemia_9_b/lecke_08
_001 

 

69. A földi légkör elemei és 
vegyületei – Nemfémes 
elemek és vegyületek II. 
 

 129.-
135. 

  



9. KÉMIA TANMENET 

Készítette: Pilmayer Júlia 

FEJEZETCÍM: A KÉMIAI REAKCIÓTÍPUSOK: 

70. A Föld hidroszférája. 
Halogén elemek és 
vegyületeik 

  Halogénelemek és vegyületeik 
(klór, nátrium-klorid, hidrogén-klorid, 
bróm, jód) 

136.-
138. 

https://www.nkp.hu/tank
onyv/kemia_9_b/lecke_06
_004 

 

71. 
 

A Föld kincsei: kőzetek, 
ásványok, fémércek, 

fémek, fémvegyületek 

Kőzetek, ásványok, ércek. A fémek 
elhelyezkedése a periódusos 

rendszerben, jellemzőik. Az alkálifémek, 
az alkáli földfémek, a földfémek és 

fontosabb vegyületeik. Az ón és ólom, a 
vascsoport, a rézcsoport (réz, ezüst, 
arany), a cinkcsoport (cink, higany). 

139.-
146. 

  

72. A levegő, víz, talaj 
szennyezései. Környezeti 
problémák 

 
Szennyező anyagok a levegőben, vízben, 
kolloid rendszerek, üvegházhatás, globális 
felmelegedés, szmog, savas eső, 
környezeti katasztrófák 

147.-
154. 

https://www.nkp.hu/tank
onyv/kemia_9_a/lecke_05
_009 
https://www.nkp.hu/tank
onyv/kemia_9_a/lecke_05
_010 
https://www.nkp.hu/tank
onyv/kemia_9_a/lecke_05
_011 

 

73. Összefoglalás     

74. Témazáró dolgozat     

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_9_a/lecke_05_010
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_9_a/lecke_05_010
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_9_a/lecke_05_010


Óraszá
m 

 óracím új fogalmak, összefüggések  tk. egyéb oktatási segédanyag, digitális 
anyag 

ellenőrzés megjeg
yzés 

7. Közüzemi számlák 
tanulmányozása 

  https://www.google.com/search?q=
k%C3%B6z%C3%BCzemi+sz%C3%A1
ml%C3%A1k+%C3%A9rtelmez%C3%
A9se&hl=hu&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=2ahUKEwj5gOGE56To
AhWC-
6QKHbiGDJ0Q_AUoAXoECAwQAw&
biw=1366&bih=608#imgrc=2mLX0Zx
Ui5wbeM 
 
https://www.google.com/search?q=
Tig%C3%A1z+sz%C3%A1ml%C3%A1k
+%C3%A9rtelmez%C3%A9se&tbm=is
ch&ved=2ahUKEwj-
n9TK56ToAhUCMuwKHQLVCoQQ2-
cCegQIABAA&oq=Tig%C3%A1z+sz%C
3%A1ml%C3%A1k+%C3%A9rtelmez
%C3%A9se&gs_l=img.3...64932.6847
6..68684...0.0..0.176.1273.2j8......0...
.1..gws-wiz-img.eas-5-
un9Rc&ei=XH1yXv4BguSwB4Kqq6AI
&bih=608&biw=1366&hl=hu#imgrc=
_L9j3c-T7N69LM 
 

A családod közüzemi 
számláit felsorolni 
(szolgáltatók) és leírni, 
hogy mennyi volt az adott 
hónap fogyasztása, stb. 
Értelmezd, elemezd a 
számlát! 

 

8. Háztartás 
energiafogyasztása  

háztartási fogyasztók 
energiaigénye 

    

https://www.google.com/search?q=k%C3%B6z%C3%BCzemi+sz%C3%A1ml%C3%A1k+%C3%A9rtelmez%C3%A9se&hl=hu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5gOGE56ToAhWC-6QKHbiGDJ0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=2mLX0ZxUi5wbeM
https://www.google.com/search?q=k%C3%B6z%C3%BCzemi+sz%C3%A1ml%C3%A1k+%C3%A9rtelmez%C3%A9se&hl=hu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5gOGE56ToAhWC-6QKHbiGDJ0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=2mLX0ZxUi5wbeM
https://www.google.com/search?q=k%C3%B6z%C3%BCzemi+sz%C3%A1ml%C3%A1k+%C3%A9rtelmez%C3%A9se&hl=hu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5gOGE56ToAhWC-6QKHbiGDJ0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=2mLX0ZxUi5wbeM
https://www.google.com/search?q=k%C3%B6z%C3%BCzemi+sz%C3%A1ml%C3%A1k+%C3%A9rtelmez%C3%A9se&hl=hu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5gOGE56ToAhWC-6QKHbiGDJ0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=2mLX0ZxUi5wbeM
https://www.google.com/search?q=k%C3%B6z%C3%BCzemi+sz%C3%A1ml%C3%A1k+%C3%A9rtelmez%C3%A9se&hl=hu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5gOGE56ToAhWC-6QKHbiGDJ0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=2mLX0ZxUi5wbeM
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12. évfolyam ÉLETVITEL TANMENET 

KÉSZÍTETTE: Pilmayer Júlia 

 

 

9. Takarékossági formák, 
tervek 

Az energiafogyasztás 
mérséklésének 
lehetőségei (energiatakarékos 
technológiák, energiatakarékos 
életmód, 
megújuló energiaforrások 
bevonása a háztartás 
energiaellátásába). 

 https://www.penziranytu.hu/sites/d
efault/files/tananyag/penz7/2017/2
016/P%c3%a9nz%c3%bcgyi%20terve
z%c3%a9s%20%c3%a9s%20takar%c3
%a9koss%c3%a1g(2016)_kisokos.pdf 

  

10. Pénzbeosztás 
különböző 
életszakaszokban 

  http://haztartasi-
tippek.hu/eletmod/76-
penzbeosztas-okosan-beveteleink-
beosztasa 
 
https://csaladipenz.blog.hu/2009/08
/27/penzbeosztas 

Tervezd meg a következő 
1 hónapra családod 
költségvetését 
(bevételek, kiadások) 

 

TAVASZI SZÜNET UTÁNI IDŐSZAK 

11. Hitelek a hitelek fajtái, a hitelfelvétel 
lehetőségei, feltételei, 
kockázatai 

 https://financer.com/hu/hitelek/   

12. A média és a reklámok 
befolyásoló szerepe a 
termékválasztásban 

  http://www.jgypk.hu/mentorhalo/ta
nanyag/MediaelmeletV2/viii25_a_re
klmok_befolysol_ereje.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=RBMmqyABfUI 
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