
 
 

 
 

 

 

A magyar munkaközösség bemutatkozása 

 

 

 

 

Farkasné Tóth Emma magyar-olasz szakos tanár, munkaközösség-vezető 

Hallai Csilla magyar-könyvtár szakos tanár, munkaközösségvezető-helyettes 

Juhász Viktória magyar-történelem szakos tanár 

Kissné Korbel Andrea magyar-történelem szakos tanár 

Matula Gabriella magyar-történelem szakos tanár 

Mikecz Tamásné magyar-latin szakos tanár, pályázatfigyelő 

Mikecz Tamás magyar-történelem-etika szakos tanár, weboldalfelelős 

Ruh Katalin magyar szakos tanár,  

Scheuringné Domonkos Éva magyar-francia szakos tanár 

Veres Ildikó  magyar-történelem szakos tanár,  

Vigh Hajnalka magyar-történelem szakos tanár, versenyfelelős 

 

Óraszámok, képzési szintek 

 

 irodalom nyelvtan 

7. évfolyam heti 2 óra heti 2 óra 

8. évfolyam heti 2 óra heti 1 óra 

9. évfolyam heti 2 óra heti 2 óra 

10. évfolyam heti 3 óra heti 1 óra 

11. évfolyam heti 3 óra heti 1 óra 

11. évfolyam heti 4 óra heti 1 óra 

 

A 9-10. évfolyamon az alapóraszám felett heti 1 óra orientációs foglalkozás választható. 

A 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő képzés választható. A csoport óraszáma: 

 irodalom nyelvtan 

11. évfolyam heti 5 óra heti 2 óra 

12. évfolyam heti 6 óra heti 2 óra 
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Csoportbontás 

 

 

A tantárgyat évfolyamonként szintenkénti csoportbontásban tanítjuk. 

      Az év elején megtörténik a csoportbontás a bejövő 7. és 9. évfolyamon. A bejövőknél a felvételi pontszámok   

      alapján bontunk, a 9. d osztályban az előző évi eredmények alapján.  

A csoportokban a tananyag és a segédeszközök azonosak, a különbség a feldolgozás módszerében van. Így 

szakmai szempontokat figyelembe véve a szaktanárok javaslatára csoportváltás történhet.  

A 11-12. évfolyamon az emelt szintű képzés belépésével a korábbi csoportok szaktanári javaslatra 

átrendeződhetnek.  

 

Évfolyamvizsga, próba-érettségi 

 

A 10. évfolyamon a tanulók írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. 

 

Az írásbeli vizsga időtartama 120 perc, anyaga szövegértés, rövid szövegalkotás, leíró nyelvtani feladatok 

(hangtan, szóelemek, szófajtan, mondattan). 

 

A szóbeli vizsga menete: felkészülési idő 30 perc, felelet 10 perc.  

Témakörök: Biblia, Homérosz, az ókori dráma, a latin költészet, a reneszánsz dráma, Balassi Bálint költészete, a 

barokk eposz, a klasszicista dráma, Csokonai Vitéz Mihály költészete, Berzsenyi Dániel költészete, az európai 

felvilágosodás, a magyar felvilágosodás, az európai romantika, Puskin, Katona József: Bánk bán, Kölcsey Ferenc 

és Vörösmarty Mihály költészete  

 

A vizsga értékelése az egész évfolyamon egységesen történik. A tanulók két külön vizsgajegyet kapnak 

irodalomból, illetve nyelvtanból. 

 

A 12. évfolyamosok 2020. február 24-én próba-érettségi dolgozatot írnak közép- illetve emelt szinten. Ennek 

időtartama és anyaga megegyezik a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga időtartamával és 

feladattípusaival. 

A dolgozatok értékelése az érettségi vizsga értékelésének megfelelően történik. A tanulók két külön jegyet 

kapnak irodalomból, illetve nyelvtanból. 

 

Tantárgyi versenyek 

 

Igyekszünk tanulóinkat minél több országos, területi, kerületi, illetve iskolai szervezésű versenyen indítani, 

biztatjuk őket országos pályázatokon való részvételre is.  

Versenyfelelős: Vigh Hajnalka 

 

 

 



Versenyeredményeink a 2018/2019-es tanévben 

 

verseny neve tanuló neve 
tanuló 

osztálya 
helyezés felkészítő tanár 

Szavalóverseny (iskolai forduló) 

Dernovics Száva 11.a 1. Mikecz Tamás Péter 

Leányfalvi Emese 11.c 1. Farkasné Tóth Emma 

Nádasy Róza 9.a 2. Matula Gabriella 

Verebes Anna 8.a 2. Juhász Viktória 

Marcis Bálint 10.d 3.   

Kafka Emma 7.b 3. Ruh Katalin 

Őry Laura 8.a 1. Juhász Viktória 

Őry Virág 8.a 2. Matula Gabriella 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny (kerületi 
forduló) Sáfrány-Majoros Katalin 7.a 1. Vigh Hajnalka 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 
(budapesti forduló) Sáfrány-Majoros Katalin 7.a   Vigh Hajnalka 

Szép Magyar Beszéd (iskolai forduló) 

Szabó Dorka 7.b 1. Juhász Viktória 

Bartha Eszter 8.b 2. Juhász Viktória 

Pótha Dorottya 7.b 3. Juhász Viktória 

Magyari Anna  10.a 1. Matula Gabriella 

Kiss Boglár 9.a 2. Matula Gabriella 

Amberg András 11.b 3. Juhász Viktória 

Szép Magyar Beszéd (kerületi forduló) Szabó Dorka 7.b 1. Juhász Viktória 

Szép Magyar Beszéd országos forduló 

Szabó Dorka 7.b 

Kazinczy 
jelvény 
arany 

fokozata Juhász Viktória 

Bolyai Anynyelvi Csapaverseny (területi 
forduló) 

Szabó Réka, Koltányi Petra, Somogyi Dóra, Mester Lili, 
Sepsei Gréta, Karácsony Zorka, Liszi Kinga, Bilicska 

Emma 7.a, 7.b 6. Ruh Katalin 

9. évfolyamos görög műveltségi vetélkedő Sztrehárszki Lili, Tóth Anna, Tóth Luca 9. D 1.  Mikecz Tamás 

9. évfolyamos bibliai műveltségi vetélkedő 
Baitai Bianka, Szakos Máté, Szilveszter Noémi, Vincze 

Orsolya 9. B 1.  Scheuringné Domonkos Éva 

Diákújságírók Országos Egyesülete - Az év 
diáklapja kategória 

Martin Eszter 9.a, Nádasy Róza 9.a, Vass Virág Jázmin 
9.a, Rusznyák Petra 9.a, Tarbaj Csenge 9.a, Szabó 

8.a, 8.b, 
9.a, 9.b, 1. Mikecz Tamásné 



Dorottya 9.a, Kovács Odett 9.b, Szénási Klára 8.b, 
Bartha Eszter 8.b, Pénzes Viktória 10.b, Vágási Réka 

10.a, Tóth Filidelfia 9.nyek 

10.b, 
10.a, 

9.nyek 

 



Részvételünk az iskola kulturális életében 

 

Munkaközösségünk feladata az iskolai ünnepélyek szervezése, rádiós megemlékezések 

összeállítása, a diákújság patronálása, lektorálása, illetve az iskolai évkönyv szerkesztése, 

lektorálása. Könyvtárosunk vezetésével az elmúlt tanévben olvasókör is szerveződött. 

 

A 2018/2019-es tanév tervezett megemlékezései, iskolai rendezvényei 

 

október 3. Kazinczy-verseny  

október 4. Az aradi vértanúk - rádiós megemlékezés 

október 24. Vers- és prózamondó verseny  

november 13. A magyar nyelv napja - rádiós megemlékezés 

november 30. szalagavató 

december 12. görög műveltségi vetélkedő 

január 22.  A magyar kultúra napja - megemlékezés 

március 5. bibliai műveltségi vetélkedő 

március 13-i megemlékezés – iskolai ünnepély 

április 30. ballagási műsor 

a diákújság szerkesztőségének patronálása 

a gimnázium évkönyvének összeállítása 

olvasókör 

 

 

Munkaközösségünk tanárai számos iskolán kívüli programot is szerveznek a tanulók számára 

(színház- múzeum- és tárlatlátogatás, mozi).  



 

                                                                  az iskolai könyvtár                                                                                          

     Szabó Dorka arany fokozatú Kazinczy-jelvényével        Vágási Réka átveszi a DUE első díját a Toplap nevében 

 

 

 

 
 



 
  Szabó dorkaSazbó Szabó do rka 

 
Szabó  

 

       Iskolánk tanulói a Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában 

 

 
Kiadványaink 

 



Versenyfelhívásaink a 2019-20-as tanévben 

 

 

 
Iskolánk magyar szakos munkaközössége 

 

 

SZÉP  MAGYAR  BESZÉD 
 

versenyt rendez 

 

2019. október 3-án 15 órakor 
a díszteremben. 

 

 

A versenyt két kategóriában hirdetjük meg: 7 - 8. és 9 - 12. 

évfolyamosok számára. 

 

A résztvevőknek egy szabadon választott XX – XXI. századi magyar 

esszé vagy értekezés részletét és egy kötelező szöveget kell 

felolvasniuk. 

A szabadon választott részlet közlő prózai stílusú lehet, amely nem 

tartalmazhat párbeszédet, régies illetve nyelvjárási szavakat, 

valamint kevéssé ismert idegen szavakat. 

A választott szöveg terjedelme 20 – 30 soros legyen. 

 

Az értékelés fő szempontjai: szövegértés, szöveghűség, hangvétel, 

hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd. 

 

Jelentkezni a magyartanárodnál vagy a versenyt szervező 

Juhász Viktória és Hallai Csilla tanárnőknél lehet. 

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 



Versmondó verseny 

 
 

A Szerb Antal Gimnázium versmondó versenyt hirdet minden verset kedvelő diák 

számára 

Időpontja: 2019. október 24. (csütörtök) 15 óra 

Helye: Díszterem 

A versenyzők két kategóriában (7-8. és 9-12. évfolyam) indulhatnak. 

 

 

 

Szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a verseket és szívesen 

mond verset! 

 

 

 
A bemutatásra kerülő versek szabadon választhatók mind a magyar, mind a 

világirodalom gyöngyszemei közül.  

  

                                             Jelentkezzetek tanáraitoknál! 

 

 

 
 

 

                                                                   Szervezők:  Domonkos Éva és  

                                                                                       Ruh Katalin tanárnő  



A 2019-20-as tanévben iskolánk ismét meghirdeti  

 

a diákíró versenyt. 

 
 

 

Pályázhatsz versekkel, novellákkal, elbeszélésekkel; 

esszékkel, kritikákkal, egyéb írásokkal. 

 
Munkáiddal 2020. jan. 18-ig keresd meg  

Tóth Emma tanárnőt 

az első emeleti tanáriban! 

 
Köszönjük részvételedet. 

 

 

 

 

 



 
Iskolánk magyar munkaközössége a 9. évfolyamos diákok 

számára 

görög műveltségi vetélkedőt 
szervez, melyre 

2019. december 12-én, a 203-as teremben kerül majd sor. 

A vetélkedőn háromfős csapatok indulhatnak. 

Tárgya az irodalomórákon tanult művek (Odüsszeia, 

Antigoné, görög lírikusok), továbbá az ókori görög 

történelem, mitológia, építészet, képzőművészet – szóval: 

minden, ami ókori görög! 

Mindenkit szeretettel várunk, jelentkezés kinek-kinek a 

saját magyartanáránál. 

 

 

 
 

 

 



 

 

Iskolánk magyar munkaközössége a 9. évfolyamos diákok 

számára 

bibliai műveltségi vetélkedőt 
szervez, melyre 

2020. március 5-én, a 203-as teremben kerül majd sor. 

A vetélkedőn háromfős csapatok indulhatnak. 

Tárgya elsősorban a Biblia irodalomórákon tanult részei, 

de a mű többi része is „játszik”. Természetesen a 

kapcsolódó műveltségi területek is számítanak, szóval 

minden, ami bibliai! 

Mindenkit szeretettel várunk, jelentkezés kinek-kinek a 

saját magyartanáránál. 

 

 

 

 


