
 

 

 

 

 

 

 



Digitális tanmenet 9.B 

Irodalom 

2020. 03.16-tól 

 

Óra 

A téma 

órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

(attitűdök, 

készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok 

stb.) 

Tankönyv 

Szöveggyűjtemény 
Házi feladat 

Digitális 

tananyag 

120. Dante 

Alighieri: 

Isteni színjáték 

Az Isteni 

színjáték egy 

részletének 

értelmező 

olvasása. A 

teljes mű 

szerkezetének 

és 

mondanivalójá

nak átfogó 

ismertetése. 

A szöveg 

gondolati, 

érzelmi-hangulati 

tartalmát 

közvetíteni képes 

értelmes 48.és 

kifejező olvasás. 

Irodalmi kultúra 

fejlesztése. 

Pokol, 

purgatórium, 

paradicsom, 

üdvtörténet, 

számmisztika, 

számszimbolik

a, Beatrice, 

tercina, 

invesztitúra-

harc 

Színes irodalom: 

160 – 162. oldal 

kijelölt szöveg 

olvasása 

Jegyzet 

készítése 

https://zanza.tv

/irodalom/koze

pkor/dante-az-

isteni-szinjatek 

121. Dante 

Alighieri: 

Isteni színjáték 

Az Isteni 

színjáték egy 

részletének 

értelmező 

olvasása. A 

A szöveg 

gondolati, 

érzelmi-hangulati 

tartalmát 

közvetíteni képes 

Pokol, 

purgatórium, 

paradicsom, 

üdvtörténet, 

számmisztika, 

Színes irodalom: 

163 – 164. oldal 

Szöveggyűjtemény:  

160 – 162  

kijelölt szöveg 

olvasása 

Jegyzet 

készítése 

https://hu.muse

um-

digital.org/index

https://zanza.tv/irodalom/kozepkor/dante-az-isteni-szinjatek
https://zanza.tv/irodalom/kozepkor/dante-az-isteni-szinjatek
https://zanza.tv/irodalom/kozepkor/dante-az-isteni-szinjatek
https://zanza.tv/irodalom/kozepkor/dante-az-isteni-szinjatek
https://hu.museum-digital.org/index.php?t=objekt&oges=204917
https://hu.museum-digital.org/index.php?t=objekt&oges=204917
https://hu.museum-digital.org/index.php?t=objekt&oges=204917


teljes mű 

szerkezetének 

és 

mondanivalójá

nak átfogó 

ismertetése. 

értelmes és 

kifejező olvasás. 

Irodalmi kultúra 

fejlesztése. 

számszimbolik

a, Beatrice, 

tercina, 

invesztitúra-

harc 

.php?t=objekt&

oges=204917 

 

122. Dante 

Alighieri: 

Isteni színjáték 

Az Isteni 

színjáték egy 

részletének 

értelmező 

olvasása. A 

teljes mű 

szerkezetének 

és 

mondanivalójá

nak átfogó 

ismertetése. 

A szöveg 

gondolati, 

érzelmi-hangulati 

tartalmát 

közvetíteni képes 

értelmes és 

kifejező olvasás. 

Irodalmi kultúra 

fejlesztése. 

Pokol, 

purgatórium, 

paradicsom, 

üdvtörténet, 

számmisztika, 

számszimbolik

a, Beatrice, 

tercina, 

invesztitúra-

harc 

Szgy.: 162 – 166  kijelölt szöveg 

olvasása 

Jegyzet 

készítése 

https://cultura.h

u/szub-

kultura/botticelli

-dante-pokla/ 

123. Francois Villon Villon 

figurájának 

megismerése. 

Az 

ellentétesség 

fogalmának 

középkori 

értelme. 

Az esztétikai 

érzék fejlesztése: 

költői képek és 

alakzatok. Bűn és 

bűnhődés – 

üdvösség és 

kárhozat. Az 

erkölcsi érzék 

fejlesztése: a jó és 

a rossz, az igazság 

és az 

Kettősség, 

ballada műfaji 

sajátosságai, 

ajánlás 

Tankönyv. 165 – 

166. oldal 

167. oldal 

kijelölt szöveg 

olvasása 

Jegyzet 

készítése 

 

https://zanza.tv/i

rodalom/kozepk

or/villon-

kolteszete 

https://hu.museum-digital.org/index.php?t=objekt&oges=204917
https://hu.museum-digital.org/index.php?t=objekt&oges=204917
https://cultura.hu/szub-kultura/botticelli-dante-pokla/
https://cultura.hu/szub-kultura/botticelli-dante-pokla/
https://cultura.hu/szub-kultura/botticelli-dante-pokla/
https://cultura.hu/szub-kultura/botticelli-dante-pokla/
https://zanza.tv/irodalom/kozepkor/villon-kolteszete
https://zanza.tv/irodalom/kozepkor/villon-kolteszete
https://zanza.tv/irodalom/kozepkor/villon-kolteszete
https://zanza.tv/irodalom/kozepkor/villon-kolteszete


igazságosság: az 

ítélkezés mint 

cselekedet 

felismerése 

mindennapi 

helyzetekben és a 

művekben. 

124. Francois Villon Villon 

figurájának 

megismerése. 

Az 

ellentétesség 

fogalmának 

középkori 

értelme. 

Az esztétikai 

érzék fejlesztése: 

költői képek és 

alakzatok. Bűn és 

bűnhődés – 

üdvösség és 

kárhozat. Az 

erkölcsi érzék 

fejlesztése: a jó és 

a rossz, az igazság 

és az 

igazságosság: az 

ítélkezés mint 

cselekedet 

felismerése 

mindennapi 

helyzetekben és a 

művekben. 

Kettősség, 

ballada műfaji 

sajátosságai, 

ajánlás, 

Tankönyv: 170 – 

172. oldal  

kijelölt szöveg 

olvasása 

jegyzet 

készítése 

https://mek.oszk

.hu/00500/0052

8/00528.htm 

 

https://mek.oszk.hu/00500/00528/00528.htm
https://mek.oszk.hu/00500/00528/00528.htm
https://mek.oszk.hu/00500/00528/00528.htm


125. Összefoglalás 

– Középkor 

A középkori 

irodalomról 

tanultak 

összefoglalása, 

fogalmak 

átismétlése és 

tisztázása. 

Rendszerezés, a 

lényeglátás és 

összefüggések 

meglátásának 

fejlesztése. 

A korábban 

tanultak. 

Tankönyv: 132 – 

172. 

kijelölt szöveg 

olvasása 

Ismétlő 

kérdésekre 

válaszolás 

http://www.visz

ki.sulinet.hu/tan

anyagtar/irodalo

m/sziladi/kkor.p

df 

 

126. Középkor – 

Témazáró 

dolgozat 

Komplex 

dolgozat a 

tematikus 

egység alapján. 

Tartalmaz 

szövegértési és 

szövegalkotási 

feladatokat, 

rákérdez a 

tanult 

fogalmakra. 

A digitális 

íráskészség és 

feladatmegoldás 

fejlesztése. 

Nincs. A Krétán keresztül 

elérhető feladatlap. 

  

127. A reneszánsz A humanizmus 

és reneszánsz 

kor és korstílus 

ismertetése. A 

legfontosabb 

reneszánsz 

művészek és 

gondolkodók 

megemlítése. 

Az órán 

Ismeretbővítés. Ismeretbővítés. Tankönyv: 174 – 

177. oldal 

kijelölt szöveg 

olvasása 

jegyzet 

készítése 

https://sites.goo

gle.com/site/are

neszanszfestesze

t/ 

 

http://www.viszki.sulinet.hu/tananyagtar/irodalom/sziladi/kkor.pdf
http://www.viszki.sulinet.hu/tananyagtar/irodalom/sziladi/kkor.pdf
http://www.viszki.sulinet.hu/tananyagtar/irodalom/sziladi/kkor.pdf
http://www.viszki.sulinet.hu/tananyagtar/irodalom/sziladi/kkor.pdf
http://www.viszki.sulinet.hu/tananyagtar/irodalom/sziladi/kkor.pdf
https://sites.google.com/site/areneszanszfesteszet/
https://sites.google.com/site/areneszanszfesteszet/
https://sites.google.com/site/areneszanszfesteszet/
https://sites.google.com/site/areneszanszfesteszet/


lehetőséget 

érdemes adni a 

legfontosabb 

reneszánsz 

képzőművészet

i alkotások 

megtekintésére

. 

128. A reneszánsz A humanizmus 

és reneszánsz 

kor és korstílus 

ismertetése. A 

legfontosabb 

reneszánsz 

művészek és 

gondolkodók 

megemlítése. 

Az órán 

lehetőséget 

érdemes adni a 

legfontosabb 

reneszánsz 

képzőművészet

i alkotások 

megtekintésére

. 

Ismeretbővítés. Ismeretbővítés. Tankönyv: 174 – 

177. oldal 

kijelölt szöveg 

olvasása 

jegyzet 

készítése 

https://zanza.tv/i

rodalom/renesza

nsz/reneszansz 

 

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/reneszansz
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/reneszansz
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/reneszansz


129. Francesco 

Petrarca 

A szonett 

műfajának és a 

szonettformána

k jellemzése. A 

komponált 

verseskötet. 

Egy szonett 

elemző 

bemutatása. A 

reneszánsz 

udvari 

szerelem 

jellemzése 

közben 

lehetőség van a 

lovagi 

szerelemmel 

való 

összehasonlítás

ra. 

Olvasás, az írott 

szöveg megértése;  

írás, 

szövegalkotás;  

irodalmi kultúra, 

az irodalmi 

művek 

értelmezése; az 

ítélőképesség, az 

erkölcsi, az 

esztétikai és a 

történeti érzék 

fejlesztése. 

Olvasás, az 

írott szöveg 

megértése;  

írás, 

szövegalkotás;  

irodalmi 

kultúra, az 

irodalmi 

művek 

értelmezése; az 

ítélőképesség, 

az erkölcsi, az 

esztétikai és a 

történeti érzék 

fejlesztése. 

Tankönyv: 178 – 

179. oldal 

 

kijelölt szöveg 

olvasása 

jegyzet 

készítése 

https://zanza.tv/i

rodalom/renesza

nsz/petrarca 

 

130. Francesco 

Petrarca 

A szonett 

műfajának és a 

szonettformána

k jellemzése. A 

komponált 

verseskötet. 

Egy szonett 

elemző 

Olvasás, az írott 

szöveg megértése;  

írás, 

szövegalkotás;  

irodalmi kultúra, 

az irodalmi 

művek 

értelmezése; az 

Olvasás, az 

írott szöveg 

megértése;  

írás, 

szövegalkotás;  

irodalmi 

kultúra, az 

irodalmi 

Tankönyv: 180. 

oldal 

Szöveggyűjtemény: 

177. oldal 

kijelölt szöveg 

olvasása 

jegyzet 

készítése 

http://blog.verse

lemzes.hu/jegyz

et/petrarca-ti-

szerencses-

fuvek-elemzes/ 

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/petrarca
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/petrarca
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/petrarca
http://blog.verselemzes.hu/jegyzet/petrarca-ti-szerencses-fuvek-elemzes/
http://blog.verselemzes.hu/jegyzet/petrarca-ti-szerencses-fuvek-elemzes/
http://blog.verselemzes.hu/jegyzet/petrarca-ti-szerencses-fuvek-elemzes/
http://blog.verselemzes.hu/jegyzet/petrarca-ti-szerencses-fuvek-elemzes/
http://blog.verselemzes.hu/jegyzet/petrarca-ti-szerencses-fuvek-elemzes/


bemutatása. A 

reneszánsz 

udvari 

szerelem 

jellemzése 

közben 

lehetőség van a 

lovagi 

szerelemmel 

való 

összehasonlítás

ra. 

ítélőképesség, az 

erkölcsi, az 

esztétikai és a 

történeti érzék 

fejlesztése. 

művek 

értelmezése; az 

ítélőképesség, 

az erkölcsi, az 

esztétikai és a 

történeti érzék 

fejlesztése. 

 

 

Óra 
A téma órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

(attitűdök, 

készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok stb.) 

Házi feladat Digitális tananyag 

138. Giovanni 

Boccaccio 

Boccaccio 

novelláskötetének 

átfogó 

ismertetése. A 

novella műfajának 

elhatárolása a 

vicctől és az 

Ismeretbővítés. 

Erkölcsi érzék 

fejlesztése: 

szórakoztatás és 

megbotránkoztatá

s. 

Novella, csattanó, 

fordulat, tetőpont. 

kijelölt szöveg 

olvasása  

Tk. 185/1.2.3. 

https://zanza.tv/ir

odalom/reneszans

z/boccaccio-

dekameron 

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/boccaccio-dekameron
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/boccaccio-dekameron
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/boccaccio-dekameron
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/boccaccio-dekameron


anekdotától. 

Novellaelemzés. 

139. Giovanni 

Boccaccio 

Boccaccio 

novelláskötetének 

átfogó 

ismertetése. A 

novella műfajának 

elhatárolása a 

vicctől és az 

anekdotától. 

Novellaelemzés. 

Ismeretbővítés. 

Erkölcsi érzék 

fejlesztése: 

szórakoztatás és 

megbotránkoztatá

s. 

Novella, csattanó, 

fordulat, tetőpont. 

kijelölt szöveg 

olvasása  

 

https://zanza.tv/ir

odalom/reneszans

z/boccaccio-

dekameron 

140. Giovanni 

Boccaccio 

Boccaccio 

novelláskötetének 

átfogó 

ismertetése. A 

novella műfajának 

elhatárolása a 

vicctől és az 

anekdotától. 

Novellaelemzés. 

Ismeretbővítés. 

Erkölcsi érzék 

fejlesztése: 

szórakoztatás és 

megbotránkoztatá

s. 

Novella, csattanó, 

fordulat, tetőpont. 

kijelölt szöveg 

olvasása 

https://zanza.tv/ir

odalom/reneszans

z/boccaccio-

dekameron 

141. Összefoglalás Ennek a témakör 

irodalomról 

tanultak 

összefoglalása, 

fogalmak 

átismétlése és 

tisztázása. 

Rendszerezés, a 

lényeglátás és 

összefüggések 

meglátásának 

fejlesztése. 

A korábban 

tanultak. 

 Feladatlap Krétán 

keresztül küldve 

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/boccaccio-dekameron
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/boccaccio-dekameron
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/boccaccio-dekameron
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/boccaccio-dekameron
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/boccaccio-dekameron
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/boccaccio-dekameron
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/boccaccio-dekameron
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/boccaccio-dekameron


142. Számonkérés Komplex dolgozat 

a tematikus 

egység alapján. 

Tartalmaz 

szövegértési és 

szövegalkotási 

feladatokat, 

rákérdez a tanult 

fogalmakra. 

Íráskészség és 

feladatmegoldás 

fejlesztése. 

Nincs.  Feladatlap Krétán 

keresztül küldve 

  

 

Óra 

A téma 

órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

(attitűdök, 

készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

143. A magyar 

reneszánsz 

Az óra célja, 

hogy a magyar 

reneszánsz 

műveltség és 

kultúra európai 

kultúrába és 

műveltségbe 

ágyazottságát 

megmutassa. 

Ismeretbővítés. 

A társas 

együttélés, a 

vitakultúra 

fejlesztése. 

Mátyás király 

kultúraszervez

ő munkássága, 

corvina, udvari 

humanizmus, 

históriás ének, 

széphistória. 

frontális 

egyéni munka 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet, 

laptop, 

projektor 

kijelölt szöveg 

olvasása 

https://www.su

linet.hu/tovabb

tan/felveteli/ttk

uj/6het/magyar

/magyar6.html 

https://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/6het/magyar/magyar6.html
https://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/6het/magyar/magyar6.html
https://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/6het/magyar/magyar6.html
https://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/6het/magyar/magyar6.html
https://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/6het/magyar/magyar6.html


144. Janus 

Pannonius 

pályája 

Ismerkedés az 

első világhíres 

magyar költő 

alakjával. 

Reneszánsz 

kultúra és 

Mátyás király. 

Mátyás uralma 

Janus 

Pannonius 

költészetének 

tükrében. 

Ismeretbővítés. Janus 

Pannonius 

életművének 

alapvonalai. 

frontális 

egyéni munka, 

páros munka 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet, 

laptop, 

projektor 

kijelölt szöveg 

olvasása 

https://zanza.tv

/irodalom/renes

zansz/janus-

pannonius 

145. Janus 

Pannonius: 

Egy dunántúli 

mandulafához 

Az óra célja az 

epigramma-

elemzés. Egy 

dunántúli 

mandulafához. 

Ismerkedés a 

kétértelműségg

el és az 

irodalmi 

igényű 

gúnyolódással. 

Az óra 

második 

felében 

csoportmunka: 

epigramma-

Irodalmi 

művek 

értelmezése: az 

epigramma-

műfaj 

felismerése, 

egyszerű 

jellemzése 

(sorok száma, 

verslábak, 

cezúra. A 

csattanó és a 

vers többi 

része 

Epigramma, 

metafora, 

allegória. 

frontális 

egyéni munka 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet,  

kijelölt szöveg 

olvasása 

Tk. 189/6. 

https://zanza.tv

/sites/default/fil

es/23_irodalom

_feladatlap_1.p

df 

 

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/janus-pannonius
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/janus-pannonius
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/janus-pannonius
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/janus-pannonius
https://zanza.tv/sites/default/files/23_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/23_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/23_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/23_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/23_irodalom_feladatlap_1.pdf


írás. A 

versformát 

figyelmen 

kívül lehet 

hagyni. 

viszonyának 

megértése 

146. Janus 

Pannonius: 

Búcsú Váradtól 

Az óra célja az 

epigramma-

elemzés. 

Ismerkedés a 

kétértelműségg

el és az 

irodalmi 

igényű 

gúnyolódással. 

Az óra 

második 

felében 

csoportmunka: 

epigramma-

írás. A 

versformát 

figyelmen 

kívül lehet 

hagyni. 

Irodalmi 

művek 

értelmezése: az 

epigramma-

műfaj 

felismerése, 

egyszerű 

jellemzése 

(sorok száma, 

verslábak, 

cezúra. A 

csattanó és a 

vers többi 

része 

viszonyának 

megértése 

Epigramma, 

metafora, 

allegória. 

egyéni munka 

páros munka 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet,  

kijelölt szöveg 

olvasása, 

verslábak 

jelölése 

http://verselem

zes.hu/janus-

pannonius-

bucsu-varadtol-

elemzes/ 

147. Janus 

Pannonius 

Az óra célja az 

epigramma-

elemzés. 

Ismerkedés a 

Irodalmi 

művek 

értelmezése: az 

epigramma-

Epigramma, 

metafora, 

allegória. 

egyéni munka 

csoportmunka 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet,  

kijelölt szöveg 

olvasása 

https://doksi.hu

/elemzes.php?o

rder=Show&id

=505 

http://verselemzes.hu/janus-pannonius-bucsu-varadtol-elemzes/
http://verselemzes.hu/janus-pannonius-bucsu-varadtol-elemzes/
http://verselemzes.hu/janus-pannonius-bucsu-varadtol-elemzes/
http://verselemzes.hu/janus-pannonius-bucsu-varadtol-elemzes/
http://verselemzes.hu/janus-pannonius-bucsu-varadtol-elemzes/
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=505
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=505
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=505
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=505


epigrammakölt

észete 

kétértelműségg

el és az 

irodalmi 

igényű 

gúnyolódással. 

Az óra 

második 

felében 

csoportmunka: 

epigramma-

írás. A 

versformát 

figyelmen 

kívül lehet 

hagyni. 

műfaj 

felismerése, 

egyszerű 

jellemzése 

(sorok száma, 

verslábak, 

cezúra. A 

csattanó és a 

vers többi 

része 

viszonyának 

megértése 

148. Janus 

Pannonius 

elégiái 

Egy elégia 

elemzése. Az 

óra célja egy 

nagyobb 

terjedelmű lírai 

művel való 

foglalkozás. 

Irodalmi 

szöveg 

értelmezése. 

Elégia, 

disztichon. 

egyéni munka 

csoportmunka 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet, 

lapok, filcek 

kijelölt szöveg 

olvasása 

http://mek.oszk

.hu/06700/067

22/06722.htm 

149. Janus 

Pannonius 

elégiái 

Egy elégia 

elemzése. Az 

óra célja egy 

nagyobb 

terjedelmű lírai 

Irodalmi 

szöveg 

értelmezése. 

Elégia, 

disztichon. 

frontális 

egyéni munka 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet,  

kijelölt szöveg 

olvasása 

http://mek.oszk

.hu/06700/067

22/06722.htm 

http://mek.oszk.hu/06700/06722/06722.htm
http://mek.oszk.hu/06700/06722/06722.htm
http://mek.oszk.hu/06700/06722/06722.htm
http://mek.oszk.hu/06700/06722/06722.htm
http://mek.oszk.hu/06700/06722/06722.htm
http://mek.oszk.hu/06700/06722/06722.htm


művel való 

foglalkozás. 

150. Irodalmi élet a 

16. században 

A reformáció 

jellemzése. 

Hatása a 

nemzeti nyelvű 

irodalmakra. 

Az óra végén 

lehetőség van 

az elvek 

különbözősége 

miatti szakítás 

problémájának 

drámajátékkal 

való 

feldolgozására. 

Következhet-e 

a vitából teljes 

eltávolodás? 

Ismeretbővítés. 

A társas 

együttélés, a 

vitakultúra 

fejlesztése. 

Reformáció, 

katolikus, 

protestáns, 

református, 

evangélikus, 

unitárius, 

Luther, Kálvin, 

Zwingli, 

Szervét 

Mihály, Dávid 

Ferenc, 

Bornemisza, 

Károli, Szenci 

Molnár, 

Sylvester 

János. 

frontális 

páros munka 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet, 

laptop, 

projektor 

kijelölt szöveg 

olvasása 

http://mek.niif.

hu/01100/0114

9/html/sylveste

r.htm 

151. Balassi Bálint 

pályája 

Balassi Bálint 

alakjával való 

ismerkedés. 

Reneszánsz 

udvari kultúra 

továbbélése 

Balassi 

költészetében. 

Balassi 

Ismeretbővítés. Zsoltárparafráz

is, istenes ének, 

szerelmi 

költészet, 

reneszánsz 

udvari kultúra, 

az udvari 

ember. Balassi 

életének 

frontális 

egyéni munka 

gondolkodástér

kép 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet, 

laptop, 

projektor 

kijelölt szöveg 

olvasása 

https://zanza.tv

/irodalom/renes

zansz/balassi-

balint-portreja 

http://mek.niif.hu/01100/01149/html/sylvester.htm
http://mek.niif.hu/01100/01149/html/sylvester.htm
http://mek.niif.hu/01100/01149/html/sylvester.htm
http://mek.niif.hu/01100/01149/html/sylvester.htm
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/balassi-balint-portreja
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/balassi-balint-portreja
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/balassi-balint-portreja
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/balassi-balint-portreja


szenvedélyessé

ge. Az óra 

célja fölkelteni 

a diákság 

érdeklődését 

Balassi figurája 

iránt 

legfontosabb 

eseményei. 

152. Balassi Bálint 

pályája 

Balassi Bálint 

alakjával való 

ismerkedés. 

Reneszánsz 

udvari kultúra 

továbbélése 

Balassi 

költészetében. 

Balassi 

szenvedélyessé

ge. Az óra 

célja fölkelteni 

a diákság 

érdeklődését 

Balassi figurája 

iránt 

Ismeretbővítés. Zsoltárparafráz

is, istenes ének, 

szerelmi 

költészet, 

reneszánsz 

udvari kultúra, 

az udvari 

ember. Balassi 

életének 

legfontosabb 

eseményei. 

frontális, 

egyéni munka 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet, 

laptop, 

projektor 

kijelölt szöveg 

olvasása 

https://zanza.tv

/irodalom/renes

zansz/balassi-

balint-portreja 

153. Balassi Bálint 

szerelmi 

költészete 

Ez az óra 

alkalmat adhat 

az 

élményköltésze

t és a poeta 

Erkölcsi és 

irodalmi érzék 

fejlesztése 

Versciklus, 

toposz, 

petrarkizmus, 

Júlia-ciklus. 

frontális 

páros munka 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet,  

Tk. 206/2.3. https://doksi.hu

/elemzes.php?o

rder=Show&id

=326 

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/balassi-balint-portreja
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/balassi-balint-portreja
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/balassi-balint-portreja
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/balassi-balint-portreja
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=326
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=326
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=326
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=326


doctus által 

művelt 

költészet 

fogalmainak 

körüljárására. 

154. Balassi Bálint 

szerelmi 

költészete 

Ez az óra 

alkalmat adhat 

az 

élményköltésze

t és a poeta 

doctus által 

művelt 

költészet 

fogalmainak 

körüljárására. 

Erkölcsi és 

irodalmi érzék 

fejlesztése 

Versciklus, 

toposz, 

petrarkizmus, 

Júlia-ciklus. 

frontális 

csoportmunka 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet,  

kijelölt szöveg 

olvasása 

https://doksi.hu

/elemzes.php?o

rder=Show&id

=326 

155. Balassi Bálint: 

Egy 

katonaének 

Ez a vers 

alkalmat ad 

annak 

tisztázására, 

hogy milyen 

lehetősége van 

egy költőnek 

egy vers 

kompozícióján

ak 

kialakításával, 

illetve a 

reneszánsz 

Irodalmi 

eszközök és 

formákra ill. a 

kompozícióra 

való 

érzékenység 

feltámasztása. 

Balassi-strófa, 

nótajelzés 

frontális 

egyéni munka 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet,  

kijelölt szöveg 

olvasása 

Tk. 211/1. 

https://tudasbaz

is.sulinet.hu/hu

/magyar-nyelv-

es-

irodalom/irodal

om/irodalom-

7-osztaly/a-

dal/katonaenek

-balassi-balint-

egy-

katonaenek 

https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=326
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=326
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=326
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=326
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek


szimmetria 

irodalmi 

megjelenéséne

k vizsgálatára. 

156. Balassi Bálint: 

Egy 

katonaének 

Ez a vers 

alkalmat ad 

annak 

tisztázására, 

hogy milyen 

lehetősége van 

egy költőnek 

egy vers 

kompozícióján

ak 

kialakításával, 

illetve a 

reneszánsz 

szimmetria 

irodalmi 

megjelenéséne

k vizsgálatára. 

Irodalmi 

eszközök és 

formákra ill. a 

kompozícióra 

való 

érzékenység 

feltámasztása. 

Balassi-strófa, 

nótajelzés 

frontális 

egyéni munka 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet,  

kijelölt szöveg 

olvasása 

https://tudasbaz

is.sulinet.hu/hu

/magyar-nyelv-

es-

irodalom/irodal

om/irodalom-

7-osztaly/a-

dal/katonaenek

-balassi-balint-

egy-

katonaenek 

157. Balassi Bálint: 

Ó én édes 

hazám 

Egy 

verseskötet 

epikus 

olvasatának 

vizsgálata. Az 

órán az egyes 

versek 

Az egyedi és 

az általános 

összefüggéseiv

el a komplex 

gondolkodás 

fejlesztése. 

Verskötet, 

udvarló-kötet, 

lírai önéletrajz, 

Balassa-kódex, 

kötetkompozíci

ó 

frontális 

kooperatív 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet, 

laptop, 

projektor 

kijelölt szöveg 

olvasása 

https://irodalmi

.blog.hu/2018/

07/14/balassi_b

alint_o_en_ede

s_hazam_te_jo

_magyarorszag

_elemzes 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-dal/katonaenek-balassi-balint-egy-katonaenek
https://irodalmi.blog.hu/2018/07/14/balassi_balint_o_en_edes_hazam_te_jo_magyarorszag_elemzes
https://irodalmi.blog.hu/2018/07/14/balassi_balint_o_en_edes_hazam_te_jo_magyarorszag_elemzes
https://irodalmi.blog.hu/2018/07/14/balassi_balint_o_en_edes_hazam_te_jo_magyarorszag_elemzes
https://irodalmi.blog.hu/2018/07/14/balassi_balint_o_en_edes_hazam_te_jo_magyarorszag_elemzes
https://irodalmi.blog.hu/2018/07/14/balassi_balint_o_en_edes_hazam_te_jo_magyarorszag_elemzes
https://irodalmi.blog.hu/2018/07/14/balassi_balint_o_en_edes_hazam_te_jo_magyarorszag_elemzes
https://irodalmi.blog.hu/2018/07/14/balassi_balint_o_en_edes_hazam_te_jo_magyarorszag_elemzes


nagyobb 

kompozícióba 

helyezésének 

lehetőségeit 

vizsgálhatják a 

tanulók. 

158. Balassi Bálint: 

„Isteni 

dicséretek” 

Egy 

verseskötet 

epikus 

olvasatának 

vizsgálata. Az 

órán az egyes 

versek 

nagyobb 

kompozícióba 

helyezésének 

lehetőségeit 

vizsgálhatják a 

tanulók. 

Az egyedi és 

az általános 

összefüggéseiv

el a komplex 

gondolkodás 

fejlesztése. 

Verskötet, 

udvarló-kötet, 

lírai önéletrajz, 

Balassa-kódex, 

kötetkompozíci

ó 

frontális 

kooperatív 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet,  

kijelölt szöveg 

olvasása 

http://magyar-

irodalom.elte.h

u/sulinet/igyjo/

setup/portrek/b

alassi/bbpaly21

.htm 

159. Összefoglalás Összefoglalás 

– a reneszánsz 

irodalom, a 

reneszánsz 

művészetről 

tanultak 

ismétlése, 

fogalmak 

tisztázása. 

A tanulási 

képesség 

fejlesztése: 

információk, 

adatok 

visszakeresése 

tanári 

irányítással. 

Szöveg 

A korábban 

tanultak. 

frontális 

csoportmunka 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, 

feladatlapok 

kijelölt szöveg 

olvasása 

https://mek.osz

k.hu/00600/00

609/00609.htm 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/balassi/bbpaly21.htm
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/balassi/bbpaly21.htm
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/balassi/bbpaly21.htm
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/balassi/bbpaly21.htm
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/balassi/bbpaly21.htm
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/balassi/bbpaly21.htm
https://mek.oszk.hu/00600/00609/00609.htm
https://mek.oszk.hu/00600/00609/00609.htm
https://mek.oszk.hu/00600/00609/00609.htm


értelmezése, 

egyszerű ok-

okozati 

összefüggés 

felismerése; 

következtetése

k. 

160. Összefoglalás Összefoglalás 

– a reneszánsz 

irodalom, a 

reneszánsz 

művészetről 

tanultak 

ismétlése, 

fogalmak 

tisztázása. 

A tanulási 

képesség 

fejlesztése: 

információk, 

adatok 

visszakeresése 

tanári 

irányítással. 

Szöveg 

értelmezése, 

egyszerű ok-

okozati 

összefüggés 

felismerése; 

következtetése

k. 

A korábban 

tanultak. 

 tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, 

feladatlapok 

kijelölt szöveg 

olvasása 

https://mek.osz

k.hu/00600/00

609/00609.htm 

161. Számonkérés Komplex 

dolgozat a 

tematikus 

egység alapján. 

Rövidebb 

szövegek 

alkotása, 

személyes és 

Nincs. egyéni munka lap Nincs. Feladatlap a 

Krétában 

https://mek.oszk.hu/00600/00609/00609.htm
https://mek.oszk.hu/00600/00609/00609.htm
https://mek.oszk.hu/00600/00609/00609.htm


Tartalmaz 

szövegértési és 

szövegalkotási 

feladatokat, 

rákérdez a 

tanult 

fogalmakra. 

olvasmányélm

ények 

megfogalmazás

a. Saját 

vélemény 

megfogalmazás

a, megvédése 

érvekkel. 

 

Óra 

A téma 

órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

(attitűdök, 

készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

162. Az angol 

reneszánsz, 

William 

Shakespeare 

Az angol 

reneszánsz 

művészete, 

irodalma. Az 

órán a 

Shakespeare-i 

színház 

jellemzése az 

Ahogy tetszik 

c. mű „Színház 

az egész világ” 

kezdetű 

monológja, 

Ismeretbővítés. Erzsébet-kor, 

Globe, 

szonettek. 

frontális 

egyéni munka 

tankönyv, 

füzet, laptop, 

projektor 

Shakespeare-hez 

kapcsolódó 

források 

keresése az 

interneten 

https://zanza.tv

/sites/default/fil

es/27_irodalom

_megoldas_1.p

df 

https://zanza.tv/sites/default/files/27_irodalom_megoldas_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/27_irodalom_megoldas_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/27_irodalom_megoldas_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/27_irodalom_megoldas_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/27_irodalom_megoldas_1.pdf


illetve a Szent 

Iván-éji álom 

és a Hamlet 

színház a 

színházban 

jelenetei 

segítségével. A 

késő 

reneszánsz-

korszak 

jellemzése. 

163. Shakespeare: 

Rómeó és Júlia 

Az ismert 

szöveg alapján 

drámaelemzés. 

A mű filmes 

feldolgozásain

ak 

megtekintése 

és elemzése. 

Erkölcsi érzék 

fejlesztése. 

Toposz, 

tragikum, 

tragédia, 

látszat, 

valóság, 

véletlen, 

emelkedett és 

alantas, 

prológus, 

vándortéma. 

frontális 

munka 

dramatizálás 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet, 

laptop, 

projektor 

kijelölt szöveg 

olvasása 

https://zanza.tv

/irodalom/renes

zansz/shakespe

are-romeo-es-

julia 

164. Shakespeare: 

Rómeó és Júlia 

Az ismert 

szöveg alapján 

drámaelemzés. 

A mű filmes 

feldolgozásain

ak 

Erkölcsi érzék 

fejlesztése. 

Toposz, 

tragikum, 

tragédia, 

látszat, 

valóság, 

véletlen, 

emelkedett és 

frontális 

dramatizálás 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet, 

laptop, 

projektor 

kijelölt szöveg 

olvasása 

Tk. 225.o. 

feladat 

https://zanza.tv

/irodalom/renes

zansz/shakespe

are-romeo-es-

julia 

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-romeo-es-julia
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-romeo-es-julia
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-romeo-es-julia
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-romeo-es-julia
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-romeo-es-julia
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-romeo-es-julia
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-romeo-es-julia
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-romeo-es-julia
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-romeo-es-julia
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-romeo-es-julia


megtekintése 

és elemzése. 

alantas, 

prológus, 

vándortéma. 

165. Shakespeare: 

Rómeó és Júlia 

Az ismert 

szöveg alapján 

drámaelemzés. 

A mű filmes 

feldolgozásain

ak 

megtekintése 

és elemzése. 

Erkölcsi érzék 

fejlesztése. 

Toposz, 

tragikum, 

tragédia, 

látszat, 

valóság, 

véletlen, 

emelkedett és 

alantas, 

prológus, 

vándortéma. 

egyéni munka 

dramatizálás 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet, 

laptop, 

projektor 

kijelölt szöveg 

olvasása 

https://mek.osz

k.hu/00400/00

492/00492.htm 

166. Shakespeare: 

Hamlet, dán 

királyfi 

Ismerkedés a 

bosszúdráma-

műfaj 

hagyományaiv

al. Hogyan 

lehet egy 

hagyományos 

műfajban újat 

megfogalmazni

? 

Az erkölcsi 

érzék 

fejlesztése: 

mindennapi 

konfliktusok 

megjelenése és 

megjelenítése 

egy drámában. 

A klasszikus 

dráma 

helyzetei a 

hétköznapokba

n. 

Bosszúdráma, 

monológ, 

öntükrözés, 

dilemma 

egyéni munka tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet, 

laptop, 

projektor 

kijelölt szöveg 

olvasása 

https://zanza.tv

/irodalom/renes

zansz/shakespe

are-hamlet 

https://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm
https://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm
https://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-hamlet
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-hamlet
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-hamlet
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/shakespeare-hamlet


167. Shakespeare: 

Hamlet, dán 

királyfi 

Ismerkedés a 

bosszúdráma-

műfaj 

hagyományaiv

al. Hogyan 

lehet egy 

hagyományos 

műfajban újat 

megfogalmazni

? 

Az erkölcsi 

érzék 

fejlesztése: 

mindennapi 

konfliktusok 

megjelenése és 

megjelenítése 

egy drámában. 

A klasszikus 

dráma 

helyzetei a 

hétköznapokba

n. 

Bosszúdráma, 

monológ, 

öntükrözés, 

dilemma 

egyéni munka 

dramatizálás 

tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet,  

Tk. 231/5. https://mek.osz

k.hu/00400/00

486/00486.htm 

168. Összefoglalás A reneszánsz 

és a késő 

reneszánsz 

művészet 

összefoglalása, 

fogalmak 

tisztázása, 

átismétlése. 

A történeti és 

művészi érzék 

fejlesztése: az 

európai 

történelem és 

művészet 

összefüggései. 

A korábban 

tanultak. 

csoportmunka tankönyv, 

szöveggyűjtem

ény, füzet,  

kijelölt szöveg 

olvasása 

Feladatlap a 

Krétában 

169. Számonkérés- 

témazáró 

Komplex 

dolgozat a 

tematikus 

egység alapján. 

Tartalmaz 

szövegértési és 

Szövegalkotás 

– a 

kompozíciós 

képesség 

fejlesztése. 

Feladatmegold

Nincs. egyéni munka lap Nincs. Feladatlap a 

Krétában 

https://mek.oszk.hu/00400/00486/00486.htm
https://mek.oszk.hu/00400/00486/00486.htm
https://mek.oszk.hu/00400/00486/00486.htm


szövegalkotási 

feladatokat, 

rákérdez a 

tanult 

fogalmakra. 

ás készségének 

fejlesztése. 

170. Az éves munka 

értékelése 

Az óra célja az 

egész éves 

munka 

értékelése, a 

tanulói 

teljesítmények

kel kapcsolatos 

visszacsatolás, 

a nyári teendők 

ismertetése, az 

elköszönés. 

Az önismeret 

és a társas 

kultúra 

fejlesztése. 

Nincs. frontális, 

egyéni munka 

Nincs. Nincs.  

171. Év végi 

összefoglalás 

A tanév 

anyagának 

áttekintő 

ismétlése, 

rendszerezése, 

összefüggésein

ek 

megvilágítása.  

Problémamegé

rtés, ok-okozati 

összefüggések 

felismerése, 

önálló 

véleményalkot

ás. 

Nincs csoportmunka Feladatlapok Nincs Feladatlap 

 

 



 

Digitális tanmenet 9.B 

Magyar nyelvtan 

2020. 03.16-tól 

 

Óra 

A téma 

órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

(attitűdök, 

készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok stb.) 

Tankönyv 

 
Házi feladat 

Digitális 

tananyag 

172. A mondatok 

A mondatok 

fajtái 

Ezen az órán 

továbblépünk a 

nyelvi rendszer 

magasabb 

szintjére: a 

mondatfajtákka

l kezdünk 

foglalkozni. 

Ismeretek az 

anyanyelvről: a 

tankönyv és a 

munkafüzet 

feladatai 

alapján. 

A mondat. A 
mondat 
intonációja. 
Beszédfunkció, 
modalitás. A 
beszéd zenei 
eszközei: 
hangsúly, 
dallammenet és 
szünet. A 
mondattípusok: 
kijelentő, kérdő, 
felszólító, 
felkiáltó, óhajtó. A 
kérdő mondat 
fajtái: eldöntendő 

78 - 80. oldal jegyzet készítése 

A Krétán 

keresztül feltöltött 

feladatlap 

kitöltése 

https://zanza.tv/m

agyar-

nyelv/nyelvi-

szintek/az-

osszetett-

mondatok-fajtai-i 

https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/az-osszetett-mondatok-fajtai-i
https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/az-osszetett-mondatok-fajtai-i
https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/az-osszetett-mondatok-fajtai-i
https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/az-osszetett-mondatok-fajtai-i
https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/az-osszetett-mondatok-fajtai-i
https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/az-osszetett-mondatok-fajtai-i


és kiegészítendő 
kérdés. Állító és 
tagadó mondatok. 
A mondat 

tartalma, a beszélő 

szándéka és a 

szándékolt hatás. 

173. A mondatok 

fajtái 

Mivel a 

mondatok nem 

csak 

modalitásuk, 

hanem 

szerkezetük 

szerint is 

osztályozhatóak

, ezen az órán a 

különböző 

szerkezetű 

mondattípusok

at mutatjuk be. 

A diákok 

megismerik a 

tagolt, a 

tagolatlan, a 

minimális és a 

bővített 

mondatokat. 

Olvasás, írott 

szöveg 

megértése. Írás, 

szövegalkotás. 

Ismeretek az 

anyanyelvről. 

Irodalmi 

szövegek 

mondatainak 

csoportosítása, 

elemzése. 

Mondatalkotás 

szerkezeti ábrák 

alapján. 

Mondathatárok 

megállapítása. 

Közmondások 

kiegészítése. 

Tagolt, tagolatlan, 

minimális és 

bővített mondat. 

Vonzatok és 

szabad 

bővítmények. 

Alárendelő és 

mellérendelő 

összetett 

mondatok. 

Többszörösen 

összetett mondat. 

81-82. oldal jegyzet készítése 

A Krétán 

keresztül feltöltött 

feladatlap 

kitöltése 

https://zanza.tv/m

agyar-

nyelv/nyelvi-

szintek/az-

osszetett-

mondatok-fajtai-ii 

https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/az-osszetett-mondatok-fajtai-ii
https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/az-osszetett-mondatok-fajtai-ii
https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/az-osszetett-mondatok-fajtai-ii
https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/az-osszetett-mondatok-fajtai-ii
https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/az-osszetett-mondatok-fajtai-ii
https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/az-osszetett-mondatok-fajtai-ii


174. A mondatok 

fajtái 

Mivel a 

mondatok nem 

csak 

modalitásuk, 

hanem 

szerkezetük 

szerint is 

osztályozhatóak

, ezen az órán a 

különböző 

szerkezetű 

mondattípusok

at mutatjuk be. 

A diákok 

megismerik a 

tagolt, a 

tagolatlan, a 

minimális és a 

bővített 

mondatokat. 

Olvasás, írott 

szöveg 

megértése. Írás, 

szövegalkotás. 

Ismeretek az 

anyanyelvről. 

Irodalmi 

szövegek 

mondatainak 

csoportosítása, 

elemzése. 

Mondatalkotás 

szerkezeti ábrák 

alapján. 

Mondathatárok 

megállapítása. 

Közmondások 

kiegészítése. 

Tagolt, tagolatlan, 

minimális és 

bővített mondat. 

Vonzatok és 

szabad 

bővítmények. 

Alárendelő és 

mellérendelő 

összetett 

mondatok. 

Többszörösen 

összetett mondat. 

78 – 82. oldal jegyzet készítése 

A Krétán 

keresztül feltöltött 

feladatlap 

kitöltése 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=uE8_LCPPV0c 

175. Számonkérés Az óra 

legfontosabb 

feladata a 

visszajelzés, a 

tanulók 

teljesítményéne

k átfogó 

értékelése, 

valamint a 

Beszédkészség, 

szóbeli 

szövegek 

alkotása és 

megértése. Írás, 

szövegalkotás. 

Ismeretek az 

anyanyelvről. 

Nincs. feladatlap 

teszt 

 Elérhető a 

Krétában 

https://www.youtube.com/watch?v=uE8_LCPPV0c
https://www.youtube.com/watch?v=uE8_LCPPV0c
https://www.youtube.com/watch?v=uE8_LCPPV0c


félreértések, 

tévedések, 

hibák tisztázása. 

176. Mi a 

helyesírás? 

Milyen a 

magyar 

helyesírás? 

Ezen az órán a 

magyar írás 

természetével 

ismerkedünk. 

A magyar írás 

betűíró, latin 

betűs, 

hangjelölő, 

értelemtükröző 

és nyelvkövető 

jellegű. 

Olvasás, írott 

szöveg 

megértése. Írás, 

szövegalkotás. 

Ismeretek az 

anyanyelvről. 

Beszédkészség, 

szóbeli 

szövegek 

alkotása és 

megértése. Az 

ítélőképesség, 

az erkölcsi, 

esztétikai és 

történeti érzék 

fejlesztése. 

Az írás eredete. 

Írásmódok: 

képírás, 

szóírás, 

szótagírás, 

rovásírás stb. 

Betűírás és 

latin betű. Az 

írás esztétikai 

és művészi 

dimenziói. 

88 – 91. oldal jegyzet 

készítése 

 

https://helyesiras

.mta.hu/helyesira

s/default/howitw

orks  

 

177. Helyesírásunk 

alapelvei 

Az óra célja a 

magyar 

helyesírás 

alapelveinek 

ismertetése, 

magyarázata és 

példákkal való 

megvilágítása 

(a kiejtés elve, 

Ismeretek az 

anyanyelvről. 

Olvasás, írott 

szöveg 

megértése. Írás, 

szövegalkotás. 

A tanulási 

képesség 

fejlesztése: 

A magyar 

helyesírás négy 

alapelve: a 

kiejtés elve, a 

szóelemzés 

elve, a 

hagyomány 

elve és az 

egyszerűsítés 

92 – 93. oldal Jegyzet 

készítése 

https://www.you

tube.com/watch?

v=f7vXwuRCvu

s 

https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/howitworks
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/howitworks
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/howitworks
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/howitworks
https://www.youtube.com/watch?v=f7vXwuRCvus
https://www.youtube.com/watch?v=f7vXwuRCvus
https://www.youtube.com/watch?v=f7vXwuRCvus
https://www.youtube.com/watch?v=f7vXwuRCvus


a szóelemzés 

elve, a 

hagyomány 

elve és az 

egyszerűsítés 

elve). 

kézikönyvek 

használata 

helyesírási 

kérdések 

eldöntésére (A 

magyar 

helyesírás 

szabályai, 

Idegen szavak 

és kifejezések). 

elve. Alakőrző 

és alakváltó 

szavak. 

Helyesírási 

kézikönyvek. 

178. A kiejtés 

szerinti 

írásmód 

Az óra témája 

a szóelemzés 

elvének, a 

hagyomány 

elvének és az 

egyszerűsítés 

elvének 

jelentősége a 

magyar 

helyesírásban. 

Szembeállíthat

juk őket 

helyesírásunk 

legfontosabb 

alapelvével, a 

kiejtés szerinti 

írás elvével. 

Ismeretek az 

anyanyelvről. 

Olvasás, írott 

szöveg 

megértése. Írás, 

szövegalkotás. 

A tanulási 

képesség 

fejlesztése: 

kézikönyv 

használata 

helyesírási 

kérdések 

eldöntésére (A 

magyar 

helyesírás 

szabályai). 

A kiejtés 

szerinti 

írásmód 

93 – 94. oldal Jegyzet 

készítése 

Teszt kitöltése 

https://zanza.tv/

magyar-

nyelv/helyesirasi

-

ismeretek/magya

r-helyesiras-

alapjai 

https://zanza.tv/magyar-nyelv/helyesirasi-ismeretek/magyar-helyesiras-alapjai
https://zanza.tv/magyar-nyelv/helyesirasi-ismeretek/magyar-helyesiras-alapjai
https://zanza.tv/magyar-nyelv/helyesirasi-ismeretek/magyar-helyesiras-alapjai
https://zanza.tv/magyar-nyelv/helyesirasi-ismeretek/magyar-helyesiras-alapjai
https://zanza.tv/magyar-nyelv/helyesirasi-ismeretek/magyar-helyesiras-alapjai
https://zanza.tv/magyar-nyelv/helyesirasi-ismeretek/magyar-helyesiras-alapjai
https://zanza.tv/magyar-nyelv/helyesirasi-ismeretek/magyar-helyesiras-alapjai


179. A 

hagyományos 

írásmód 

Az 

egyszerűsítő 

írásmód 

Az óra témája 

a szóelemzés 

elvének, a 

hagyomány 

elvének és az 

egyszerűsítés 

elvének 

jelentősége a 

magyar 

helyesírásban. 

Szembeállíthat

juk őket 

helyesírásunk 

legfontosabb 

alapelvével, a 

kiejtés szerinti 

írás elvével. 

Ismeretek az 

anyanyelvről. 

Olvasás, írott 

szöveg 

megértése. Írás, 

szövegalkotás. 

A tanulási 

képesség 

fejlesztése: 

kézikönyv 

használata 

helyesírási 

kérdések 

eldöntésére (A 

magyar 

helyesírás 

szabályai). 

 96. oldal Jegyzet 

készítése 

Teszt kitöltése 

https://tudasbazi

s.sulinet.hu/hu/m

agyar-nyelv-es-

irodalom/magyar

-nyelv/nyelvtan-

5-

osztaly/helyesira

sunk-alapelvei/a-

hagyomanyos-

irasmod 

180. A különírás és 

az egybeírás 

Az óra témája 

az összetett és 

a többszörösen 

összetett 

szavak 

helyesírása. 

Megismerjük 

az egybeírás 

három 

alapesetét 

(jelentésváltoz

Ismeretek az 

anyanyelvről. 

Olvasás, írott 

szöveg 

megértése. Írás, 

szövegalkotás. 

A tanulási 

képesség 

fejlesztése: 

kézikönyv 

használata 

 98.oldal Jegyzet 

készítése 

Teszt kitöltése 

http://nyelvmuve

les.hu/helyesiras/

egybeiras-

kuloniras 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/nyelvtan-5-osztaly/helyesirasunk-alapelvei/a-hagyomanyos-irasmod
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/nyelvtan-5-osztaly/helyesirasunk-alapelvei/a-hagyomanyos-irasmod
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/nyelvtan-5-osztaly/helyesirasunk-alapelvei/a-hagyomanyos-irasmod
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https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/nyelvtan-5-osztaly/helyesirasunk-alapelvei/a-hagyomanyos-irasmod
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/nyelvtan-5-osztaly/helyesirasunk-alapelvei/a-hagyomanyos-irasmod
http://nyelvmuveles.hu/helyesiras/egybeiras-kuloniras
http://nyelvmuveles.hu/helyesiras/egybeiras-kuloniras
http://nyelvmuveles.hu/helyesiras/egybeiras-kuloniras
http://nyelvmuveles.hu/helyesiras/egybeiras-kuloniras


ás, hiányzó 

viszonyrag, 

hagyomány). 

Megbeszéljük 

és példákkal 

illusztráljuk a 

teljes egybeírás 

és a kötőjel 

használatának 

eseteit mind az 

alárendelő, 

mind a 

mellérendelő 

szóösszetételek 

esetében. 

helyesírási 

kérdések 

eldöntésére (A 

magyar 

helyesírás 

szabályai). 

181. Összefoglalás Az óra célja 

ismétlés a 

Helyesírásunk 

című 

tankönyvi rész 

első három 

fejezete 

alapján. 

Ismeretek az 

anyanyelvről. 

Olvasás, írott 

szöveg 

megértése. Írás, 

szövegalkotás. 

A tanulási 

képesség 

fejlesztése: 

kézikönyv 

használata 

helyesírási 

kérdések 

 88-110-ldal Jegyzet 

készítése 

Teszt kitöltése 

https://helyesiras

.mta.hu/ 

https://helyesiras.mta.hu/
https://helyesiras.mta.hu/


eldöntésére (A 

magyar 

helyesírás 

szabályai). 

 

 

Tanmenet 2020.03.16-tól  

Magyar irodalom 10. évfolyam 

 

 

 

Óra 

          Az óra témája    Fejlesztési terület Tankönyv/ 

Szöveggyűjtemény 

Digitális anyag Ellenőrzés 

121. A francia romantika Az olvasott, feldolgozott irodalmi 
mű érzelmi, gondolati 
befogadásának támogatása, a 
művek műfaji természetének 
megfelelő szöveg-feldolgozási 
eljárások megismerése, 
alkalmazása. 

125 – 126. oldal https://tudasbazis.sulin

et.hu/hu/magyar-nyelv-

es-

irodalom/irodalom/irod

alom-10-osztaly/a-

francia-romantika-

kolteszete/alphonse-de-

lamartine-es-victor-

hugo 

Kréta 

122. A francia romantika Az olvasott, feldolgozott irodalmi 
mű érzelmi, gondolati 
befogadásának támogatása, a 
művek műfaji természetének 

127 – 128. oldal https://zanza.tv/irodalo

m/romantika/victor-

hugo 

Kréta 

 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/a-francia-romantika-kolteszete/alphonse-de-lamartine-es-victor-hugo
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/a-francia-romantika-kolteszete/alphonse-de-lamartine-es-victor-hugo
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/a-francia-romantika-kolteszete/alphonse-de-lamartine-es-victor-hugo
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/a-francia-romantika-kolteszete/alphonse-de-lamartine-es-victor-hugo
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/a-francia-romantika-kolteszete/alphonse-de-lamartine-es-victor-hugo
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/a-francia-romantika-kolteszete/alphonse-de-lamartine-es-victor-hugo
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/a-francia-romantika-kolteszete/alphonse-de-lamartine-es-victor-hugo
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/a-francia-romantika-kolteszete/alphonse-de-lamartine-es-victor-hugo
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/a-francia-romantika-kolteszete/alphonse-de-lamartine-es-victor-hugo
https://zanza.tv/irodalom/romantika/victor-hugo
https://zanza.tv/irodalom/romantika/victor-hugo
https://zanza.tv/irodalom/romantika/victor-hugo


megfelelő szöveg-feldolgozási 
eljárások megismerése, 
alkalmazása. 

123. Ismétlés  A film első 20 

percének 

megnézése 

jegyzet készítése a 

füzetbe 

https://www.youtube.c

om/watch?v=aOHKN77

5WBI 

Kréta 

 

124. Az orosz romantika  

Puskin 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott mű érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tankönyv: 129 – 

130. 

https://tudasbazis.sulin

et.hu/hu/magyar-nyelv-

es-

irodalom/irodalom/irod

alom-10-osztaly/az-

orosz-romantika/az-

orosz-romantika-puskin 

Kréta 

 

125. Puskin: Anyegin A mű megjelenített témáinak, 

élethelyzeteknek elhelyezése 

többféle értelmezési 

kontextusban; az erkölcsi és 

esztétikai ítélőképesség 

fejlesztése, önálló 

véleményformálás támogatása. 

130 – 133. https://www.youtube.c
om/watch?v=tuRkWFYH
r00&t=1230s 

Kréta 

 

126 Puskin: Anyegin Szövegértés, eszmény és 

valóság viszonyának 

értelmezése, embertípusok, 

életvezetési stratégiák, eszmei 

és erkölcsi törekvések 

értékelése, önálló 

véleményformálás. 

134- 138. https://www.youtube.c

om/watch?v=BIkiDzOc0I

0 

Kréta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aOHKN775WBI
https://www.youtube.com/watch?v=aOHKN775WBI
https://www.youtube.com/watch?v=aOHKN775WBI
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/az-orosz-romantika/az-orosz-romantika-puskin
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/az-orosz-romantika/az-orosz-romantika-puskin
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/az-orosz-romantika/az-orosz-romantika-puskin
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/az-orosz-romantika/az-orosz-romantika-puskin
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/az-orosz-romantika/az-orosz-romantika-puskin
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/az-orosz-romantika/az-orosz-romantika-puskin
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/az-orosz-romantika/az-orosz-romantika-puskin
https://www.youtube.com/watch?v=tuRkWFYHr00&t=1230s
https://www.youtube.com/watch?v=tuRkWFYHr00&t=1230s
https://www.youtube.com/watch?v=tuRkWFYHr00&t=1230s
https://www.youtube.com/watch?v=BIkiDzOc0I0
https://www.youtube.com/watch?v=BIkiDzOc0I0
https://www.youtube.com/watch?v=BIkiDzOc0I0


127 Puskin: Anyegin Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott mű érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

138. https://zanza.tv/irodalo

m/romantika/puskin-

anyeginja 

Kréta 

 

127 Puskin: Anyegin Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott mű érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

138. https://zanza.tv/irodal

om/romantika/puskin-

anyeginja 

Kréta 

128 Gogol és az orosz 

realizmus kezdetei – 

A köpönyeg 

A kritikus, realista szemlélet 

együtthatásának megértetése. 

Szövegértés, önálló 

véleményalkotás. 

139 – 147. https://zanza.tv/irodalo

m/klasszikus-

modernseg-realizmus-

naturalizmus-

szimbolizmus-

impresszionizmus-

szecesszio/az-0 

Kréta 

 

129 Gogol és az orosz 

realizmus kezdetei – 

A köpönyeg 

A kritikus, realista szemlélet 

együtthatásának megértetése. 

Szövegértés, önálló 

véleményalkotás. 

139 – 147. https://zanza.tv/irodalo

m/klasszikus-

modernseg-realizmus-

naturalizmus-

szimbolizmus-

impresszionizmus-

szecesszio/az-0 

Kréta 

 

130 Gogol és az orosz 

realizmus kezdetei – 

A köpönyeg 

A kritikus, realista szemlélet 

együtthatásának megértetése. 

139 – 147. https://zanza.tv/irodalo

m/klasszikus-

modernseg-realizmus-

Kréta 

 

https://zanza.tv/irodalom/romantika/puskin-anyeginja
https://zanza.tv/irodalom/romantika/puskin-anyeginja
https://zanza.tv/irodalom/romantika/puskin-anyeginja
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0


Szövegértés, önálló 

véleményalkotás. 

naturalizmus-

szimbolizmus-

impresszionizmus-

szecesszio/az-0 

      

131 A realizmus - 

Stendhal 

Az 1830-as évek életművei, az 

életművek 

egymásmellettiségének 

felismerése, az erkölcsi és 

esztétikai ítélőképesség 

fejlesztése, önálló 

véleményformálás támogatása. 

148 – 151. oldal https://doksi.hu/faces.p

hp?order=DisplayFace&i

d=103 

Kréta 

 

132 Stendhal: Vörös és 

fekete 

Az 1830-as évek életművei, az 

életművek 

egymásmellettiségének 

felismerése, az erkölcsi és 

esztétikai ítélőképesség 

fejlesztése, önálló 

véleményformálás támogatása. 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott mű érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

152 – 158. oldal https://prezi.com/idc_y

97yp77t/stendhal-

voros-es-fekete/ 

Kréta 

 

133 Stendhal: Vörös és 

fekete 

Az 1830-as évek életművei, az 

életművek 

egymásmellettiségének 

felismerése, az erkölcsi és 

152 – 158. oldal https://prezi.com/idc_y

97yp77t/stendhal-

voros-es-fekete/ 

Kréta 

 

https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/az-0
https://doksi.hu/faces.php?order=DisplayFace&id=103
https://doksi.hu/faces.php?order=DisplayFace&id=103
https://doksi.hu/faces.php?order=DisplayFace&id=103
https://prezi.com/idc_y97yp77t/stendhal-voros-es-fekete/
https://prezi.com/idc_y97yp77t/stendhal-voros-es-fekete/
https://prezi.com/idc_y97yp77t/stendhal-voros-es-fekete/
https://prezi.com/idc_y97yp77t/stendhal-voros-es-fekete/
https://prezi.com/idc_y97yp77t/stendhal-voros-es-fekete/
https://prezi.com/idc_y97yp77t/stendhal-voros-es-fekete/


esztétikai ítélőképesség 

fejlesztése, önálló 

véleményformálás támogatása. 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott mű érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

134 Honoré de Balzac – 

Goriot apó 

Az 1830-as évek életművei 

egymásmellettiségének 

felismerése,  az erkölcsi és 

esztétikai ítélőképesség 

fejlesztése, önálló 

véleményformálás támogatása. 

159 – 163. oldal https://www.olvasonapl

o.co.hu/balzac-goriot-

apo/ 

Kréta 

 

135 Honoré de Balzac – 

Goriot apó 

Szövegértés, embertípusok, 

életvezetési stratégiák, eszmei 

és erkölcsi törekvések 

értékelése, az erkölcsi 

ítélőképesség fejlesztése, 

önálló véleményformálás, 

illetve a saját álláspont érvelő 

kifejtése. Szövegértés, 

szövegértelmezés, a 

feldolgozott mű érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

164 – 166. oldal https://www.olvasonapl

o.co.hu/balzac-goriot-

apo/ 

Kréta 

 

https://www.olvasonaplo.co.hu/balzac-goriot-apo/
https://www.olvasonaplo.co.hu/balzac-goriot-apo/
https://www.olvasonaplo.co.hu/balzac-goriot-apo/
https://www.olvasonaplo.co.hu/balzac-goriot-apo/
https://www.olvasonaplo.co.hu/balzac-goriot-apo/
https://www.olvasonaplo.co.hu/balzac-goriot-apo/


136 Honoré de Balzac – 

Goriot apó 

Szövegértés, embertípusok, 

életvezetési stratégiák, eszmei 

és erkölcsi törekvések 

értékelése, az erkölcsi 

ítélőképesség fejlesztése, 

önálló véleményformálás, 

illetve a saját álláspont érvelő 

kifejtése. Szövegértés, 

szövegértelmezés, a 

feldolgozott mű érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

164 – 166. oldal https://www.olvasonapl

o.co.hu/balzac-goriot-

apo/ 

Kréta 

 

137 Honoré de Balzac – 

Goriot apó 

Szövegértés, embertípusok, 

életvezetési stratégiák, eszmei 

és erkölcsi törekvések 

értékelése, az erkölcsi 

ítélőképesség fejlesztése, 

önálló véleményformálás, 

illetve a saját álláspont érvelő 

kifejtése. Szövegértés, 

szövegértelmezés, a 

feldolgozott mű érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

164 – 166. oldal https://www.olvasonapl

o.co.hu/balzac-goriot-

apo/ 

Kréta 

 

https://www.olvasonaplo.co.hu/balzac-goriot-apo/
https://www.olvasonaplo.co.hu/balzac-goriot-apo/
https://www.olvasonaplo.co.hu/balzac-goriot-apo/
https://www.olvasonaplo.co.hu/balzac-goriot-apo/
https://www.olvasonaplo.co.hu/balzac-goriot-apo/
https://www.olvasonaplo.co.hu/balzac-goriot-apo/


138 Összefoglalás Problémamegértés, ok-okozati 

összefüggések felismerése, 

önálló véleményalkotás. 

125 – 166. oldal https://doksi.hu/elemze

s.php?order=Show&id=

48 

Kréta 

 

139 Számonkérés Szövegalkotás – a kompozíciós 

képesség fejlesztése. 

  Kréta 

 

140 A magyar reformkor 

irodalmi élete 

A nemzeti és az európai 

identitás erősítése. Eszmény és 

valóság viszonyának 

értelmezése. Embertípusok, 

életvezetési stratégiák, eszmei 

és erkölcsi törekvések 

értékelése. 

168 – 173. oldal  Kréta 

 

141 A romantika irodalma 

Magyarországon – A 

magyar színjátszás 

kezdetei 

A romantika jellegének, 

jelentőségének, megértetése. A 

nemzeti identitás erősítése. 

174 – 175. oldal https://zanza.tv/irodalo

m/romantika/magyar-

romantika-es-magyar-

nyelvu-szinjatszas-

kezdetei 

Kréta 

 

142 Katona József: Bánk 

bán 

A magyar színház története 

néhány sajátosságának 

megismerése (az állandó 

magyar színház hiánya, 

törekvések a létrehozására). 

176 – 179. oldal https://tudasbazis.sulin

et.hu/hu/magyar-nyelv-

es-

irodalom/irodalom/irod

alom-9-

osztaly/nepkolteszet/ne

pkolteszet-forrasok 

Kréta 

 

143 Katona József: Bánk 

bán 

Élet-válaszutak a különböző 

helyzetekben.  

A tettek és a szavak közötti 

viszony szerepének 

180 – 186. oldal https://zanza.tv/irodalo

m/romantika/katona-

jozsef-bank-banja 

Kréta 

 

https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=48
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=48
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=48
https://zanza.tv/irodalom/romantika/magyar-romantika-es-magyar-nyelvu-szinjatszas-kezdetei
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https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-9-osztaly/nepkolteszet/nepkolteszet-forrasok
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-9-osztaly/nepkolteszet/nepkolteszet-forrasok
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-9-osztaly/nepkolteszet/nepkolteszet-forrasok
https://zanza.tv/irodalom/romantika/katona-jozsef-bank-banja
https://zanza.tv/irodalom/romantika/katona-jozsef-bank-banja
https://zanza.tv/irodalom/romantika/katona-jozsef-bank-banja


felismerése. A „nemzeti 

dráma” mint közös ismeret. 

144 Katona József: Bánk 

bán 

Élet-válaszutak a különböző 

helyzetekben.  

A tettek és a szavak közötti 

viszony szerepének 

felismerése. A „nemzeti 

dráma” mint közös ismeret. 

180 – 186. oldal https://zanza.tv/irodalo

m/romantika/katona-

jozsef-bank-banja 

Kréta 

 

145 Katona József: Bánk 

bán 

Válaszutak a különböző 

helyzetekben. A tettek és a 

szavak közötti viszony 

szerepének felismerése. 

180-186. https://mek.oszk.hu/00

700/00723/00723.htm 

Kréta 
 

146 Katona József: Bánk 

bán 

A tragédiában megjelenített 

magánéleti és közéleti 

konfliktus értékelése, önálló 

véleményalkotás, empátia. A 

kreativitás, a képzelőerő, a 

képzettársítási képesség 

fejlesztése. 

180-186. https://mek.oszk.hu/00

700/00723/00723.htm 

Kréta 
 

147 Kölcsey Ferenc 

pályája 

Az értelmezések 

egymásmellettiségének 

felismerése, az értelmezések 

kritikus befogadása. 

Tk. 187-189. https://zanza.tv/irodal

om/romantika/kolcsey

-ferenc-koltoi-vilaga 

Kréta 
 

https://zanza.tv/irodalom/romantika/katona-jozsef-bank-banja
https://zanza.tv/irodalom/romantika/katona-jozsef-bank-banja
https://zanza.tv/irodalom/romantika/katona-jozsef-bank-banja
https://mek.oszk.hu/00700/00723/00723.htm
https://mek.oszk.hu/00700/00723/00723.htm
https://mek.oszk.hu/00700/00723/00723.htm
https://mek.oszk.hu/00700/00723/00723.htm
https://zanza.tv/irodalom/romantika/kolcsey-ferenc-koltoi-vilaga
https://zanza.tv/irodalom/romantika/kolcsey-ferenc-koltoi-vilaga
https://zanza.tv/irodalom/romantika/kolcsey-ferenc-koltoi-vilaga


148 Kölcsey Ferenc 

költészete 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott mű érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 190-192. old. https://zanza.tv/irodal

om/romantika/kolcsey

-ferenc-koltoi-vilaga 

Kréta 
 

149 Kölcsey Ferenc: 

Himnusz 

A műben megjelenített nemzeti 

sorsproblémák megértése és 

értékelése. A reformkor–

nemzeti fogalmak tartalmának, 

szerepének és jelentőségének 

felismertetése. Önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 193-195. old. https://zanza.tv/sites/d

efault/files/53_irodalo

m_feladatlap_1.pdf 

Kréta 
 

150 Kölcsey Ferenc: 

Himnusz 

A műben megjelenített nemzeti 

sorsproblémák megértése és 

értékelése. A reformkor–

nemzeti fogalmak tartalmának, 

szerepének és jelentőségének 

felismertetése. Önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 193-195. old. https://www.valaszonl

ine.hu/2019/01/22/nya

ry-krisztian-a-

himnusz-kalandos-

tortenete/ 

Kréta 
 

151 Kölcsey Ferenc: 

Himnusz 

A műben megjelenített nemzeti 

sorsproblémák megértése és 

Tk. 193-195. old. http://verselemzes.hu/

kolcsey-himnusz-

verselemzes/ 

Kréta 
 

https://zanza.tv/irodalom/romantika/kolcsey-ferenc-koltoi-vilaga
https://zanza.tv/irodalom/romantika/kolcsey-ferenc-koltoi-vilaga
https://zanza.tv/irodalom/romantika/kolcsey-ferenc-koltoi-vilaga
https://zanza.tv/sites/default/files/53_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/53_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/53_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://www.valaszonline.hu/2019/01/22/nyary-krisztian-a-himnusz-kalandos-tortenete/
https://www.valaszonline.hu/2019/01/22/nyary-krisztian-a-himnusz-kalandos-tortenete/
https://www.valaszonline.hu/2019/01/22/nyary-krisztian-a-himnusz-kalandos-tortenete/
https://www.valaszonline.hu/2019/01/22/nyary-krisztian-a-himnusz-kalandos-tortenete/
https://www.valaszonline.hu/2019/01/22/nyary-krisztian-a-himnusz-kalandos-tortenete/
http://verselemzes.hu/kolcsey-himnusz-verselemzes/
http://verselemzes.hu/kolcsey-himnusz-verselemzes/
http://verselemzes.hu/kolcsey-himnusz-verselemzes/


értékelése. A reformkor–

nemzeti fogalmak tartalmának, 

szerepének és jelentőségének 

felismertetése. Önálló 

véleményalkotás. 

152 Kölcsey Ferenc: 

Vanitatum vanitas 

A műben megjelenített  egyéni 

és nemzeti sorsproblémák 

megértése és értékelése. A 

reformkor–nemzeti, a 

romantika–népiesség fogalmak 

tartalmának, szerepének és 

jelentőségének felismertetése. 

Önálló véleményalkotás. 

Tk. 190. old. https://doksi.hu/elemz

es.php?order=Show&i

d=460 

Kréta 
 

153 Kölcsey Ferenc 

költészete 

A művekben megjelenített 

egyéni és nemzeti 

sorsproblémák megértése és 

értékelése. A reformkori 

nemzeti fogalmak 

jelentőségének felismertetése. 

Önálló véleményalkotás. 

Tk. 190-192. old. https://tudasbazis.sulin

et.hu/hu/magyar-

nyelv-es-

irodalom/irodalom/iro

dalom-10-

osztaly/kolcsey-

ferenc-zrinyi-dala-

zrinyi-masodik-eneke-

a-kompozicio-es-

gondolatrendszer/zrin

Kréta 
 

https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=460
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=460
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=460
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc-zrinyi-dala-zrinyi-masodik-eneke-a-kompozicio-es-gondolatrendszer/zrinyi-dala-a-kompozicio-es-gondolatrendszer
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc-zrinyi-dala-zrinyi-masodik-eneke-a-kompozicio-es-gondolatrendszer/zrinyi-dala-a-kompozicio-es-gondolatrendszer
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc-zrinyi-dala-zrinyi-masodik-eneke-a-kompozicio-es-gondolatrendszer/zrinyi-dala-a-kompozicio-es-gondolatrendszer
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https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc-zrinyi-dala-zrinyi-masodik-eneke-a-kompozicio-es-gondolatrendszer/zrinyi-dala-a-kompozicio-es-gondolatrendszer
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc-zrinyi-dala-zrinyi-masodik-eneke-a-kompozicio-es-gondolatrendszer/zrinyi-dala-a-kompozicio-es-gondolatrendszer
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc-zrinyi-dala-zrinyi-masodik-eneke-a-kompozicio-es-gondolatrendszer/zrinyi-dala-a-kompozicio-es-gondolatrendszer
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc-zrinyi-dala-zrinyi-masodik-eneke-a-kompozicio-es-gondolatrendszer/zrinyi-dala-a-kompozicio-es-gondolatrendszer
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc-zrinyi-dala-zrinyi-masodik-eneke-a-kompozicio-es-gondolatrendszer/zrinyi-dala-a-kompozicio-es-gondolatrendszer
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc-zrinyi-dala-zrinyi-masodik-eneke-a-kompozicio-es-gondolatrendszer/zrinyi-dala-a-kompozicio-es-gondolatrendszer


yi-dala-a-kompozicio-

es-gondolatrendszer 

154 Kölcsey Ferenc 

prózai művei 

 Tk. 200-201. https://mek.oszk.hu/06

000/06028/html/gmko

lcsey0002.html 

Kréta 
 

155 Részösszefoglalás A művekben megjelenített 

egyéni és nemzeti 

sorsproblémák megértése és 

értékelése. A reformkor–

nemzeti, a romantika–

népiesség fogalmak 

tartalmának, szerepének és 

jelentőségének felismertetése. 

Tk. 188-201. old. https://tudasbazis.sulin

et.hu/hu/magyar-

nyelv-es-

irodalom/irodalom/iro

dalom-10-

osztaly/kolcsey-

ferenc/kolcsey-elete-

eletmuve-

kolteszetenek-

jellemzoi 

Kréta 
 

156 Részösszefoglalás A művekben megjelenített 

egyéni és nemzeti 

sorsproblémák megértése és 

értékelése. A reformkor–

nemzeti, a romantika–

népiesség fogalmak 

tartalmának, szerepének és 

jelentőségének felismertetése. 

Tk. 188-201. old. https://tudasbazis.sulin

et.hu/hu/magyar-

nyelv-es-

irodalom/irodalom/iro

dalom-10-

osztaly/kolcsey-

ferenc/kolcsey-elete-

eletmuve-

kolteszetenek-

jellemzoi 

Kréta 
 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc-zrinyi-dala-zrinyi-masodik-eneke-a-kompozicio-es-gondolatrendszer/zrinyi-dala-a-kompozicio-es-gondolatrendszer
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https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc/kolcsey-elete-eletmuve-kolteszetenek-jellemzoi
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc/kolcsey-elete-eletmuve-kolteszetenek-jellemzoi
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc/kolcsey-elete-eletmuve-kolteszetenek-jellemzoi
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc/kolcsey-elete-eletmuve-kolteszetenek-jellemzoi
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc/kolcsey-elete-eletmuve-kolteszetenek-jellemzoi
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https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc/kolcsey-elete-eletmuve-kolteszetenek-jellemzoi
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc/kolcsey-elete-eletmuve-kolteszetenek-jellemzoi
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc/kolcsey-elete-eletmuve-kolteszetenek-jellemzoi
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc/kolcsey-elete-eletmuve-kolteszetenek-jellemzoi
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc/kolcsey-elete-eletmuve-kolteszetenek-jellemzoi
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc/kolcsey-elete-eletmuve-kolteszetenek-jellemzoi
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc/kolcsey-elete-eletmuve-kolteszetenek-jellemzoi
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-10-osztaly/kolcsey-ferenc/kolcsey-elete-eletmuve-kolteszetenek-jellemzoi


157 Vörösmarty Mihály 

pályája 

A Vörösmarty-életmű 

jellegének, az alkotó kánonbeli 

helyének és a magyar 

irodalomtörténetben betöltött 

szerepének felismerése. 

Tk.  202-203. old. https://zanza.tv/irodal

om/romantika/vorosm

arty-mihaly-eletmuve 

Kréta 
 

158 Vörösmarty Mihály: 

Csongor és Tünde 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 204-205. old https://zanza.tv/irodal

om/romantika/vorosm

arty-mihaly-csongor-

es-tunde 

Kréta 
 

159 Vörösmarty Mihály: 

Csongor és Tünde 

 Tk. 206-207. old. https://zanza.tv/irodal

om/romantika/vorosm

arty-mihaly-csongor-

es-tunde 

Kréta 
 

160 Részösszefoglalás Eszmény és valóság 

viszonyának értelmezése. 

Embertípusok, életvezetési 

stratégiák, eszmei és erkölcsi 

törekvések értékelése. 

Tk. 202-207. old. https://mek.oszk.hu/01

100/01122/html/ 

Kréta 
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Tanmenet 2020.03.16-tól  

Magyar irodalom 11. évfolyam 

 

 

 

Óra 

          Az óra témája    Fejlesztési terület Tankönyv/ 

Szöveggyűjtemény 

Digitális anyag Ellenőrzés 

 90. A líra átalakulás a 19. 

század második 

felében 

Ismeretbővítés. Tk. 132.-135. https://prezi.com/lodw

3gkhw0t_/a-lira-

atalakulasa-a-19-szazad-

masodik-feleben/ 

Kréta 

91. A líra átalakulás a 19. 

század második 

felében 

Ismeretbővítés. Tk. 136-137. https://www.youtube.c

om/watch?v=ehARUOjV

FqE 

Kréta 

92. Charles Baudelaire: A 

romlás virágai 

Ismeretbővítés. Tk. 138-141. 

Szgy.: 136. és 137. 

o 

https://mek.oszk.hu/00

400/00477/00477.htm 

Kréta 

 

93. Paul Verlaine Ismeretbővítés. Tk.: 142-143. 

Szgy.: 145. o. 

https://mek.oszk.hu/00

400/00477/00477.htm 

Kréta 

 

94. Arthur Rimbaud Ismeretbővítés. Tk.: 144-146. o. 

Szgy.: 147. 151. 

https://mek.oszk.hu/00
400/00477/00477.htm 

Kréta 
 

95. Rainer Maria Rilke Ismeretbővítés. Tk.: 147-150. o. 

Szgy.: 155. o. 

http://mek.niif.hu/0040

0/00474/00474.htm 

Kréta 

 

96. Összefoglalás Problémamegértés, ok-okozati 

összefüggések felismerése, 

önálló véleményalkotás. 

Tk.: 132-150 o. http://irodalomora.hu/a

-francia-szimbolistak-

kolteszete/ 

Kréta 

 

https://prezi.com/lodw3gkhw0t_/a-lira-atalakulasa-a-19-szazad-masodik-feleben/
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http://mek.niif.hu/00400/00474/00474.htm
http://mek.niif.hu/00400/00474/00474.htm
http://irodalomora.hu/a-francia-szimbolistak-kolteszete/
http://irodalomora.hu/a-francia-szimbolistak-kolteszete/
http://irodalomora.hu/a-francia-szimbolistak-kolteszete/


97. Számonkérés Szövegalkotás – a kompozíciós 

képesség fejlesztése. 

  Feladatlap Word 

98. A 20. század első 

évtizedeinek magyar 

irodalma 

A tanulási képesség fejlesztése: 

információk, adatok 

visszakeresése tanári 

irányítással. Szöveg 

értelmezése, egyszerű ok-

okozati összefüggés 

felismerése; következtetések. 

Tk.: 158-163. o. https://mek.oszk.hu/02

100/02185/html/443.ht

ml 

Kréta 

 

99. Ady Endre pályája Ady Endre jelentőségének, 

jellegének, az alkotó kánonbeli 

helyének és a magyar 

irodalomtörténetben betöltött 

szerepének felismerése. 

Tk.: 164- 167 https://zanza.tv/irodalo

m/klasszikus-

modernseg-realizmus-

naturalizmus-

szimbolizmus-

impresszionizmus-

szecesszio/ady 

Kréta 

 

100 Ady Endre pályája Ady Endre jelentőségének, 

jellegének, az alkotó kánonbeli 

helyének és a magyar 

irodalomtörténetben betöltött 

szerepének felismerése. 

Tk.: 164- 167 https://zanza.tv/irodalo

m/klasszikus-

modernseg-realizmus-

naturalizmus-

szimbolizmus-

impresszionizmus-

szecesszio/ady 

Kréta 

 

101 Ady Endre – Ars 

Poetica és lírai 

önszemlélet 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk.: 168-171. o 

Szgy.: 160.o  

https://zanza.tv/sites/d

efault/files/81_irodalo

m_feladatlap_1.pdf 

Kréta 

 

https://mek.oszk.hu/02100/02185/html/443.html
https://mek.oszk.hu/02100/02185/html/443.html
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102 Ady Endre – Ars 

Poetica és lírai 

önszemlélet 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk.: 168-171. o 

Szgy.: 164.o 

http://irodalomora.hu/a

dy-ars-poetikaja-es-lirai-

forradalma/ 

Kréta 

 

103 Ady Endre – A 

magyar ugar víziói 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk.: 175-177. 

Szgy.: 161. o. 

https://zanza.tv/irodalo

m/klasszikus-

modernseg-realizmus-

naturalizmus-

szimbolizmus-

impresszionizmus-

szecesszio/ady-0 

Kréta 

 

104 Ady Endre – A 

magyar ugar víziói 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk.: 175-177. 

Szgy.: 161. o. 

https://zanza.tv/sites/d

efault/files/82_irodalo

m_feladatlap_1.pdf 

Kréta 

 

105 Ady Endre – Léda-

versek 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk.: 178-180. o. 

Szgy.: 160. o. 

https://zanza.tv/irodalo

m/klasszikus-

modernseg-realizmus-

naturalizmus-

szimbolizmus-

impresszionizmus-

szecesszio/ady-1 

Kréta 

 

106 Ady Endre – Léda-

versek 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

Tk.: 178-180. o. 

Szgy.: 167. o. 

https://zanza.tv/sites/d

efault/files/83_irodalo

m_feladatlap_1.pdf 

Kréta 
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támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

107 Ady Endre – A 

hiányérzet versei 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 181. old. https://prezi.com/xuqt

xo3ogrdp/ady-endre-

hianyerzet-kolteszete/ 

Kréta 

 

108 Ady Endre – A 

hiányérzet versei 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 182. old https://prezi.com/xuqt

xo3ogrdp/ady-endre-

hianyerzet-kolteszete/ 

Kréta 

 

109 Ady Endre – Halál-

versek 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 184. old https://erettsegi.com/te

telek/irodalom/ady-

endre-halal-versek/ 

Kréta 

 

110 Ady Endre – Halál-

versek 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 185. old. https://erettsegi.com/te

telek/irodalom/ady-

endre-halal-versek/ 

Kréta 

 

111 Ady Endre – A 

hiányérzet versei 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 182. old. https://slideplayer.hu/s

lide/2098620/ 

Kréta 
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112 Ady Endre – A 

hiányérzet versei 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 183. old https://slideplayer.hu/s

lide/2098620/ 

Kréta 

 

113 Ady Endre – Halál-

versek 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 184. old  Kréta 

 

114 Ady Endre – 

Magyarság-versek 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 188. old. https://zanza.tv/irodal

om/klasszikus-

modernseg-realizmus-

naturalizmus-

szimbolizmus-

impresszionizmus-

szecesszio/ady-0 

Kréta 

 

115 Ady Endre – 

Költészete a 

világháború idején 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 192. old https://zanza.tv/irodal

om/klasszikus-

modernseg-realizmus-

naturalizmus-

szimbolizmus-

impresszionizmus-

szecesszio/ady-2 

Kréta 

 

116 Ady Endre – 

Költészete a 

világháború idején 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

Tk. 193. old. https://zanza.tv/irodal

om/klasszikus-

modernseg-realizmus-

naturalizmus-

Kréta 
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támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

szimbolizmus-

impresszionizmus-

szecesszio/ady-2 

117 Részösszefoglalás  Tk. 164-198. old https://doksi.hu/elemz

es.php?order=Show&i

d=265 

Kréta 

 

118 Számonkérés Szövegalkotás – a kompozíciós 

képesség fejlesztése. 

  Kréta 

 

119 Juhász Gyula pályája 

- Tájversek 

Juhász Gyula jelentőségének, 

jellegének, az alkotó kánonbeli 

helyének és a magyar 

irodalomtörténetben betöltött 

szerepének felismerése. 

Tk. 268. -269. old. https://tudasbazis.sulin

et.hu/hu/magyar-

nyelv-es-

irodalom/irodalom/iro

dalom-11-

osztaly/juhasz-

gyula/juhasz-gyula-

elete-palyaja-

kolteszetenek-

jellemzoi 

Kréta 

 

120 Juhász Gyula – Anna-

versek 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 273. old. https://mek.oszk.hu/00

700/00709/html/ 

Kréta 

 

121 Tóth Árpád pályája Tóth Árpád jelentőségének, 

jellegének, az alkotó kánonbeli 

helyének és a magyar 

Tk. 275-276. old. https://mek.oszk.hu/01

100/01112/01112.htm 

Kréta 
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https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-11-osztaly/juhasz-gyula/juhasz-gyula-elete-palyaja-kolteszetenek-jellemzoi
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https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-11-osztaly/juhasz-gyula/juhasz-gyula-elete-palyaja-kolteszetenek-jellemzoi
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-11-osztaly/juhasz-gyula/juhasz-gyula-elete-palyaja-kolteszetenek-jellemzoi
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-11-osztaly/juhasz-gyula/juhasz-gyula-elete-palyaja-kolteszetenek-jellemzoi
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-11-osztaly/juhasz-gyula/juhasz-gyula-elete-palyaja-kolteszetenek-jellemzoi
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-11-osztaly/juhasz-gyula/juhasz-gyula-elete-palyaja-kolteszetenek-jellemzoi
https://mek.oszk.hu/00700/00709/html/
https://mek.oszk.hu/00700/00709/html/
https://mek.oszk.hu/01100/01112/01112.htm
https://mek.oszk.hu/01100/01112/01112.htm


irodalomtörténetben betöltött 

szerepének felismerése. 

122 Tóth Árpád – 

Fájdalmas én-líra 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 276-277. old. https://mek.oszk.hu/01

100/01112/01112.htm 

Kréta 

 

123 Összefoglalás Ismeretek rendszerezése, 

átismétlése. A tanulási, 

koncentrációs képesség 

fejlesztése. 

Tk. 268-282. https://doksi.hu/elemz

es.php?order=Show&i

d=347 

Kréta 

 

124 Számonkérés - 

Témazáró 

Szövegalkotás – a 

gondolkodási képesség 

fejlesztése. 

  Kréta 

 

125 Krúdy Gyula novellái Szövegértés, erkölcsi 

problémák azonosítása, a 

műfajiság megváltozása; a 

groteszk felismerése, 

szerepének értelmezése. 

Tk. 199-200 https://zanza.tv/irodal

om/klasszikus-

modernseg-realizmus-

naturalizmus-

szimbolizmus-

impresszionizmus-

szecesszio/krudy 

Kréta 

 

126 Krúdy Gyula novellái Szövegértés, erkölcsi 

problémák azonosítása, a 

műfajiság megváltozása; a 

groteszk felismerése, 

szerepének értelmezése. 

Tk. 201-202. https://zanza.tv/irodal

om/klasszikus-

modernseg-realizmus-

naturalizmus-

szimbolizmus-

impresszionizmus-

szecesszio/krudy 

Kréta 

 

https://mek.oszk.hu/01100/01112/01112.htm
https://mek.oszk.hu/01100/01112/01112.htm
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=347
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=347
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=347
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https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/krudy
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/krudy
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/krudy
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/krudy
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/krudy
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/krudy
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/krudy


127 Krúdy Gyula novellái Szövegértés, erkölcsi 

problémák azonosítása, a 

műfajiság megváltozása; a 

groteszk felismerése, 

szerepének értelmezése. 

Tk. 202-205. https://zanza.tv/sites/d

efault/files/90_irodalo

m_feladatlap_1.pdf 

Kréta 

 

128 Krúdy Gyula novellái Szövegértés, erkölcsi 

problémák azonosítása, a 

műfajiság megváltozása; a 

groteszk felismerése, 

szerepének értelmezése. 

Tk. 202-205. https://zanza.tv/sites/d

efault/files/90_irodalo

m_feladatlap_1.pdf 

Kréta 

 

129 Krúdy Gyula novellái Szövegértés, erkölcsi 

problémák azonosítása, a 

műfajiság megváltozása; a 

groteszk felismerése, 

szerepének értelmezése. 

Tk. 202-205. http://mek.niif.hu/007

00/00760/html/ 

Kréta 

 

130 Krúdy Gyula novellái Szövegértés, erkölcsi 

problémák azonosítása, a 

műfajiság megváltozása; a 

groteszk felismerése, 

szerepének értelmezése. 

Tk. 202-205. http://mek.niif.hu/007

00/00760/html/ 

Kréta 

 

https://zanza.tv/sites/default/files/90_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/90_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/90_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/90_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/90_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/90_irodalom_feladatlap_1.pdf
http://mek.niif.hu/00700/00760/html/
http://mek.niif.hu/00700/00760/html/
http://mek.niif.hu/00700/00760/html/
http://mek.niif.hu/00700/00760/html/


131 Móricz Zsigmond 

pályája 

Új ismeretek tanulása, 

rendszerbe ágyazása. 

Problémamegértés, 

összefüggések felismerése. 

Tk. 206-208. https://zanza.tv/irodal

om/klasszikus-

modernseg-realizmus-

naturalizmus-

szimbolizmus-

impresszionizmus-

szecesszio/moricz 

Kréta 

 

132 Móricz Zsigmond – 

Tragédia 

Műértelmezés, szövegértés, 

önálló vélemény 

megfogalmazása. 

Tk. 211-212. https://epa.oszk.hu/00

000/00022/00040/009

79.htm 

Kréta 

 

133 Móricz Zsigmond – 

Tragédia 

Erkölcsi dilemmák megértése, 

döntéshelyzetek felismerése. 

Tk. 211-212. https://doksi.hu/elemz

es.php?order=Show&i

d=463 

Kréta 

 

134 Móricz Zsigmond – 

Szegény emberek 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 213-214. https://epa.oszk.hu/00

000/00022/00212/064

77.htm 

Kréta 

 

135 Móricz Zsigmond – 

Szegény emberek 

Embertípusok, életvezetési 

stratégiák, eszmei és erkölcsi 

törekvések értékelése. 

Tk. 213.214. https://epa.oszk.hu/00

000/00022/00212/064

77.htm 

Kréta 

 

136 Móricz Zsigmond – 

Rokonok 

Szövegértelmezés, problémák, 

erkölcsi kérdések azonosítása a 

műben. Önálló vélemény 

Tk. 215-218. old. https://mek.oszk.hu/01

100/01150/01150.pdf 

Kréta 

 

https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/moricz
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/moricz
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/moricz
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/moricz
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/moricz
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/moricz
https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-impresszionizmus-szecesszio/moricz
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00040/00979.htm
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00040/00979.htm
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00040/00979.htm
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=463
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=463
https://doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=463
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00212/06477.htm
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00212/06477.htm
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00212/06477.htm
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00212/06477.htm
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00212/06477.htm
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00212/06477.htm
https://mek.oszk.hu/01100/01150/01150.pdf
https://mek.oszk.hu/01100/01150/01150.pdf


kialakítása, szövegjellemzők 

azonosítása. 

137 Móricz Zsigmond – 

Rokonok 

Szövegértelmezés, problémák, 

erkölcsi kérdések azonosítása a 

műben. Önálló vélemény 

kialakítása, szövegjellemzők 

azonosítása. 

Tk. 215-218. old. https://mek.oszk.hu/01

100/01150/01150.pdf 

Kréta 

 

138 Móricz Zsigmond – 

Barbárok 

Szövegértés, szövegértelmezés, 

a feldolgozott művek érzelmi, 

gondolati befogadásának 

támogatása, önálló 

véleményalkotás. 

Tk. 219-221. old. https://doksi.hu/elemz

es.php?order=Show&i

d=435 

Kréta 

 

139 Összefoglalás  Tk. 199-221. old.  Kréta 

 

140 Számonkérés    Kréta 
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Óra 

          Az óra témája    Fejlesztési terület    Feladat Digitális anyag Ellenőrzés 

26. Genetikailag 

módosított élőlények 

II. 

A tanulók ismerik az erkölcsi 

hagyomány legfontosabb 

elemeit, és e tudás birtokában 

képesek a mindennapi életben 

felmerülő erkölcsi problémák 

felismerésére és kezelésére.  

Mit jelent a GMO? https://www.origo.hu/t

udomany/20160110-

genmodositas-gmo-

tyuktojas-lazac-

genmodositott-

elelmiszerek-

szabalyozas.html 

https://hu.wikipedia.org

/wiki/Genetikailag_m%

C3%B3dos%C3%ADtott_

%C3%A9l%C5%91l%C3%

A9nyek 

Kréta 

27. Technika és etika Hogyan hat a technika jelenléte 

az egyének és a közösségek 

életére? Mik az előnyeik, mik a 

hátrányaik és mik a 

veszélyeik? 

Milyen előnyei és 

hátrányai vannak a 

tudományos 

fejlődésnek? 

Fogalmazás írása 

https://zanza.tv/etika/k

orunk-

kihivasai/tudomanyos-

technikai-haladas-etikai-

kerdesei 

 

Kréta 

 

28. A tudósok felelőssége A tanulók ismerik az erkölcsi 

hagyomány legfontosabb 

elemeit, és e tudás birtokában 

Értelmezni a 

kibernetika szót. 

http://www.magyarsze

mle.hu/cikk/20070712_

a_tudosok_felelossege_

a_valtozo_vilagban 

Kréta 

 

https://www.origo.hu/tudomany/20160110-genmodositas-gmo-tyuktojas-lazac-genmodositott-elelmiszerek-szabalyozas.html
https://www.origo.hu/tudomany/20160110-genmodositas-gmo-tyuktojas-lazac-genmodositott-elelmiszerek-szabalyozas.html
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https://www.origo.hu/tudomany/20160110-genmodositas-gmo-tyuktojas-lazac-genmodositott-elelmiszerek-szabalyozas.html
https://www.origo.hu/tudomany/20160110-genmodositas-gmo-tyuktojas-lazac-genmodositott-elelmiszerek-szabalyozas.html
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http://www.magyarszemle.hu/cikk/20070712_a_tudosok_felelossege_a_valtozo_vilagban
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képesek a mindennapi életben 

felmerülő erkölcsi problémák 

felismerésére és kezelésére.  

 

29. A globális ökológiai 

válság, mint erkölcsi 

kérdés 

-   http://real.mtak.hu/546

94/1/Szucs_Kinga_u.pdf 

Kréta 

30. Magánérdek és közjó Mit tekinthetek a saját 

tulajdonomnak? Milyen 

védelem illeti meg a 

magántulajdont?  

Lehet-e közös tulajdonom más 

emberekkel? Hogyan 

használható és miként védhető 

meg a közös tulajdon? 

Kié a köztulajdon? Hogyan 

használható és miként védhető 

meg? Mikor lehet és mikor 

nem közös tulajdont vagy 

köztulajdont magáncélra 

használni? 

 http://www.magyarsze

mle.hu/cikk/20130221_

kozjo_es_alkotmanyoza

s 

https://hu.wikipedia.org

/wiki/Mag%C3%A1ntula

jdon 

Kréta 

31. Világszegénység – a 

szegények világa 

Kire mondhatjuk, hogy gazdag, 

illetve szegény? Minek 

alapján? Miért alakulnak ki 

vagyoni különbségek az 

emberek között? Mennyire 

függ az egyéntől, hogy milyen 

 http://ujegyenloseg.hu/

vilagszegenyseg-

kulonbozo-

perspektivakbol/ 

Kréta 

http://real.mtak.hu/54694/1/Szucs_Kinga_u.pdf
http://real.mtak.hu/54694/1/Szucs_Kinga_u.pdf
http://www.magyarszemle.hu/cikk/20130221_kozjo_es_alkotmanyozas
http://www.magyarszemle.hu/cikk/20130221_kozjo_es_alkotmanyozas
http://www.magyarszemle.hu/cikk/20130221_kozjo_es_alkotmanyozas
http://www.magyarszemle.hu/cikk/20130221_kozjo_es_alkotmanyozas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mag%C3%A1ntulajdon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mag%C3%A1ntulajdon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mag%C3%A1ntulajdon
http://ujegyenloseg.hu/vilagszegenyseg-kulonbozo-perspektivakbol/
http://ujegyenloseg.hu/vilagszegenyseg-kulonbozo-perspektivakbol/
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anyagi körülmények között él? 

Elképzelhető-e olyan 

társadalom, amelyben 

mindenki egyforma anyagi 

helyzetben van? Ha lenne 

ilyen, az igazságos társadalom 

lenne? Segíteniük kell-e a 

gazdagoknak a szegényeket? 

Mikor jogos valakit 

kedvezményben részesíteni? 

Hogyan lehet és hogyan nem 

szabad másokkal szemben 

előnyösebb helyzetbe jutni? 

32. Az ökológiai válság, 

mint erkölcsi kérdés 

-   https://vm-

magazin.hu/tudatos-

hulladekgazdalkodassal-

a-klima-es-okologiai-

valsag-ellen-masodik-

resz/ 

Kréta 

33. A természet- és 

állatvédelem erkölcsi 

kérdései 

Milyen kapcsolatban áll 

egymással az ember és a 

természet? 

 https://www.haziallat.h

u/ace-

ventura/allatvedo/allatv

edelem-allatkinzas-

allatrendorseg-

200/1490/ 

Kréta 

34. Az emberiség közös 

öröksége. A jövő 

nemzedékek jogai 

-   https://slideplayer.hu/sl

ide/2159152/ 

Kréta 
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https://vm-magazin.hu/tudatos-hulladekgazdalkodassal-a-klima-es-okologiai-valsag-ellen-masodik-resz/
https://vm-magazin.hu/tudatos-hulladekgazdalkodassal-a-klima-es-okologiai-valsag-ellen-masodik-resz/
https://www.haziallat.hu/ace-ventura/allatvedo/allatvedelem-allatkinzas-allatrendorseg-200/1490/
https://www.haziallat.hu/ace-ventura/allatvedo/allatvedelem-allatkinzas-allatrendorseg-200/1490/
https://www.haziallat.hu/ace-ventura/allatvedo/allatvedelem-allatkinzas-allatrendorseg-200/1490/
https://www.haziallat.hu/ace-ventura/allatvedo/allatvedelem-allatkinzas-allatrendorseg-200/1490/
https://www.haziallat.hu/ace-ventura/allatvedo/allatvedelem-allatkinzas-allatrendorseg-200/1490/
https://www.haziallat.hu/ace-ventura/allatvedo/allatvedelem-allatkinzas-allatrendorseg-200/1490/
https://slideplayer.hu/slide/2159152/
https://slideplayer.hu/slide/2159152/


35. Összefoglalás A témakör rendszerezése.   Kréta 

36. Számonkérés A témakörhöz kapcsolódó 

feladatlap kitöltése. 

  Kréta 

 

 

 

 

Tanmenet 2020.03.16-tól  

Magyar nyelv és irodalom 12. évfolyam 

 

 

 

Óra 

          Az óra témája    Fejlesztési terület Tankönyv/ 

Szöveggyűjtemény 

Digitális anyag Ellenőrzés 

141. Készülünk az 
érettésgire 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

142. Készülünk az 
érettségire 
 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Kréta 



Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

elkészítéséhez 

instrukciók 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

143. Készülünk az 
érettségire 

 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

144 Készülünk az 
érettségire 

 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

 

145 Készülünk az 
érettségire 

 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

 

146 Készülünk az 
érettségire 

 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

 



Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

147 Készülünk az 
érettségire 

 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

 

148 Készülünk az 
érettségire 

 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

 

149 Készülünk az 
érettségire 

 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

 

150 Ottlik Géza: Iskola a 

határon 

Szövegértés, szövegértelmezés, a 

mű befogadásának, megértésének 

támogatása, önálló olvasat 

kialakításának segítése.  

Tankönyv 231 – 

232. oldal 

 

https://zanza.tv/irodalo

m/kesomodernseg/ottli

k-geza-iskola-hataron 

Kréta 

 

151 Ottlik Géza: Iskola a 

határon 

Szövegértés, szövegértelmezés, a 

mű befogadásának, megértésének 

támogatása, önálló olvasat 

kialakításának segítése.  

Tankönyv 232 – 

235. oldal 

https://zanza.tv/sites/d

efault/files/106_irodalo

m_feladatlap_1.pdf 

Kréta 

 

https://zanza.tv/irodalom/kesomodernseg/ottlik-geza-iskola-hataron
https://zanza.tv/irodalom/kesomodernseg/ottlik-geza-iskola-hataron
https://zanza.tv/irodalom/kesomodernseg/ottlik-geza-iskola-hataron
https://zanza.tv/sites/default/files/106_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/106_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/106_irodalom_feladatlap_1.pdf


152 Weöres Sándor 

költészete 

Költői eszközök azonosítása, a 

lírai beszédmód sajátosságainak 

meg- és felismerése. 

Tankönyv 236 – 

238. oldal 

Szgy.: 285-286. 

oldal 

https://zanza.tv/irodalo

m/kesomodernseg/weo

res-sandor-kolteszete 

Kréta 

 

153 Weöres Sándor 

költészete 

Költői eszközök azonosítása, a 

lírai beszédmód sajátosságainak 

meg- és felismerése. 

Tankönyv 239 – 

242. oldal 

Szgy.: 297. oldal 

https://zanza.tv/sites/d

efault/files/107_irodalo

m_feladatlap_1.pdf 

Kréta 

 

154 Mészöly Miklós 

prózája 

Szövegértés, szövegértelmezés, a 

mű befogadásának, megértésének 

támogatása, önálló olvasat 

kialakításának segítése 

Tankönyv 243 – 

245. oldal 

Szgy.: 309. oldal 

https://tudasbazis.sulin

et.hu/hu/magyar-nyelv-

es-

irodalom/irodalom/irod

alom-12-

osztaly/meszoly-

miklos/meszoly-miklos-

iroi-vilaga-saulus 

Kréta 

 

155 Pilinszky János 

költészete 

Költői eszközök azonosítása, a 

lírai beszédmód sajátosságainak 

meg- és felismerése. 

Tankönyv: 247 – 

249. oldal 

Szgy.: 313. oldal 

https://zanza.tv/irodalo

m/kesomodernseg/pilin

szky-vilaglatasa 

Kréta 

 

156 Pilinszky János 

költészete 

Költői eszközök azonosítása, a 

lírai beszédmód sajátosságainak 

meg- és felismerése. 

Tankönyv: 250 – 

252. oldal 

Szgy.: 314. oldal 

https://pim.hu/hu/dia/

dia-tagjai/pilinszky-

janos 

Kréta 

 

157 Pilinszky János 

költészete 

Költői eszközök azonosítása, a 

lírai beszédmód sajátosságainak 

meg- és felismerése. 

Tankönyv: 253 – 

256. oldal 

Szgy.: 319. oldal 

http://www.bibl.u-

szeged.hu/porta/szint/h

uman/szepirod/magyar/

pilinszk/osszes/html/ind

ex.htm 

Kréta 

 

https://zanza.tv/irodalom/kesomodernseg/weores-sandor-kolteszete
https://zanza.tv/irodalom/kesomodernseg/weores-sandor-kolteszete
https://zanza.tv/irodalom/kesomodernseg/weores-sandor-kolteszete
https://zanza.tv/sites/default/files/107_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/107_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://zanza.tv/sites/default/files/107_irodalom_feladatlap_1.pdf
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-12-osztaly/meszoly-miklos/meszoly-miklos-iroi-vilaga-saulus
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-12-osztaly/meszoly-miklos/meszoly-miklos-iroi-vilaga-saulus
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-12-osztaly/meszoly-miklos/meszoly-miklos-iroi-vilaga-saulus
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-12-osztaly/meszoly-miklos/meszoly-miklos-iroi-vilaga-saulus
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-12-osztaly/meszoly-miklos/meszoly-miklos-iroi-vilaga-saulus
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-12-osztaly/meszoly-miklos/meszoly-miklos-iroi-vilaga-saulus
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-12-osztaly/meszoly-miklos/meszoly-miklos-iroi-vilaga-saulus
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-12-osztaly/meszoly-miklos/meszoly-miklos-iroi-vilaga-saulus
https://zanza.tv/irodalom/kesomodernseg/pilinszky-vilaglatasa
https://zanza.tv/irodalom/kesomodernseg/pilinszky-vilaglatasa
https://zanza.tv/irodalom/kesomodernseg/pilinszky-vilaglatasa
https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/pilinszky-janos
https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/pilinszky-janos
https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/pilinszky-janos
http://www.bibl.u-szeged.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/pilinszk/osszes/html/index.htm
http://www.bibl.u-szeged.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/pilinszk/osszes/html/index.htm
http://www.bibl.u-szeged.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/pilinszk/osszes/html/index.htm
http://www.bibl.u-szeged.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/pilinszk/osszes/html/index.htm
http://www.bibl.u-szeged.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/pilinszk/osszes/html/index.htm


158 Nemes Nagy Ágnes 

költészete 

Költői eszközök azonosítása, a 

lírai beszédmód sajátosságainak 

meg- és felismerése. 

Tankönyv 258 – 

260. oldal 

Szgy.: 321. oldal 

https://pim.hu/hu/dia/

dia-tagjai/nemes-nagy-

agnes 

Kréta 

 

159 Részösszefoglalás Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Tankönyv: 231 – 

260. oldal 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

160 Számonkérés Nincs.   Kréta 

161 Készülünk az 

érettségire 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

162 Készülünk az 

érettségire 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

163 Készülünk az 

érettségire 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/nemes-nagy-agnes
https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/nemes-nagy-agnes
https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/nemes-nagy-agnes


Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

164 Készülünk az 

érettségire 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

165 Készülünk az 

érettségire 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

166 Készülünk az 

érettségire 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

167 Készülünk az 

érettségire 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 



168 Készülünk az 

érettségire 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

169 Készülünk az 

érettségire 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

170 Készülünk az 

érettségire 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

171 Készülünk az 

érettségire 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

172 Készülünk az 

érettségire 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

A Krétában található 

üzenetekben 

Kréta 



Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

173 Készülünk az 

érettségire 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

174 Készülünk az 

érettségire 

Gondolkodási, logikai és szociális 

készségek fejlesztése. 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Kommunikációs készségek 

fejlesztése.  

Nyelvi, helyesírási készségek 

fejlesztése. 

Krétán keresztül 

küldött feladatlap, a 

feladatok 

elkészítéséhez 

instrukciók 

A Krétában található 

üzenetekben 

keresendő ppt-ék, 

Word-dokumentumok, 

google-űrlapok 

Kréta 

 


