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rendezvényeink: 
 
Ebben az évben is legnagyobb rendezvényünk a KULTÚRA NAPJA alkalmából tartott 
januári összejövetel volt. A szervezés elkezdődött már október végén, támogatást kaptunk az 
alapítványtól és a várostól egyaránt. Kb. 100 gyereket mozgatott meg a több kategóriában 
zajló verseny. 
Ugyancsak januárban került sor egy ünnepélyes teaházi rendezvényre, a Széchenyi évhez 
kapcsolódva. A résztvevőkkel és érdeklődőkkel megtelt társalgóban három részből álló 
délutánt rendeztünk Széchenyi-kaszinó címmel. Először a Széchenyi Társaság két 
vezetőjének előadását hallgathattuk meg, majd versek és énekek következtek, végül 
történelmi vetélkedő. (A szervezésben a munkaközösség szinte minden tagja részt vett)   
Iskolai versenyeink: a hagyományos iskolai válogatók helyesírási, szépkiejtési, retorikai 
válogatók. Iskolán belül az iskolai versmondó versenyt a Széchenyi-héten, tavasszal a 
költészet napja alkalmából meghirdetett versíró versenyt szerveztük. Ez utóbbi sajnos 
érdeklődés hiányában elmaradt. (A szervezői feladatokat a munkatervben osztjuk szét, 
egymás között arányosan, így ez mindenkit érint) 
 
Állandó a részvételünk a különböző ünnepségeken, tanulóink sokat szerepelnek a városban, 
az iskolai dekorációk készítésében is munkaközösségünk közreműködik. (Rohonczi István) 
Tavasszal iskolánk feladata volt a városi március 15. ünnepség megrendezése (szervezők: 
Kovács Mira, Szuprics Tamás, Hutvágnerné Róth Éva) 
 
Kulturális rendezvényként ez évben is megrendezésre került az irodalmi teaház, jó 
visszhanggal és sikerrel. Jövőre is folytatni fogjuk ezt a sorozatot. A már említett Széchenyi- 
kaszinón kívül szeptemberben az Ifjúsági Iroda segítségével a Korzár együttes koncertjét 
hallgathattuk meg. 
Terveztük az olvasási kedv fellendítéséhez egy OLVASS TE IS sarok kialakítását már a múlt 
évben is, de ez egyelőre most sem sikerült. Talán közelebb kerültünk azonban hozzá, hiszen 
sikerült a könyvtárral együtt pályázati pénzhez jutnunk, s vásároltunk parafa borítót, amit 
azonban a fal hibái miatt még nem sikerült felragasztanunk a földszinti falra. Ide kerülnének 
az esetleges felhívások, anyagok stb. A „grafika termet” lassan-lassan átalakítjuk, most már 
összenyitható újra a könyvtárral, új függönyök kerültek oda is, a vetítő és laptop működik, a 
díszítést is elkezdtük, s el is neveztük, Hamvas Béla teremnek, ám a felirat az említett okok 
miatt még nem készült el. 
Ebben az évben februárban iskolánk szervezte az országos Lotz János szövegértési és 
helyesírási verseny megyei döntőjét. (szervezők: Péntek Klára, Szücsné dr. Harkó Enikő)  
 
A Szivacs-galériában tovább folytatódott a dunaújvárosi képzőművészeket bemutató 
tárlatsorozat. Az Új-Part csoport móri alkotótáborában készült művek bemutatására interaktív 
módon került sor.  
 
 Tanulmányi versenyek: 
 
OKTV-re jelentkeztek irodalomból, nyelvtanból, és művészettörténetből diákjaink. Ebben az 
évben három továbbjutónk volt irodalomból, s szintén három nyelvtanból a középdöntőbe, 
ahonnan két tanuló irodalomból (Berekméri Eszter 12.a – 29.helyezett- és Tillinger Zsófia 
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11.e -23.helyezett- osztályos tanulók-felkészítő: Hutvágnerné Róth Éva), egy nyelvtanból lett 
döntős (Szili Eszter 12.b osztályos tanuló -21. helyezett -, felkészítő:Péntek Klára).  
Irodalomból egy tanuló jutott az Arany János irodalmi verseny döntőjébe, Tatára (Édl 
Zsuzsanna,10.c osztályos tanuló, felkészítő tanár Hutvágnerné Róth Éva), s szintén egy tanuló 
a Móra Ferenc novellaelemző verseny döntőjébe, Győrbe (Takács Ákos 12. b-s, felkészítő 
tanára Papp Orsolya). 
 
Az 5-8. évfolyamosoknak szervezett versenyeken is nagyon sok országos eredmény született:  
 
Simonyi Zsigmond helyesíró verseny: Bognár Gergő 8. osztály - 24. felkészítő: Szücsné dr. 
Harkó Enikő 
Lotz Károly szövegértési verseny:  Bognár Gergő 8. osztály - 4.   
Bod Péter könyvtárhasználati verseny: Szenczy Balázs 5. osztály – 5.  felkészítő: Péntek 
Klára 
Titok helyesíró verseny: Bagi Virág 5. osztály – 5. felkészítő: Péntek Klára 
Kazinczy szépkiejtési verseny: László Anna 7.osztály bronz minősítés felkészítő: Péntek 
Klára 
Bolyai csapatverseny: 7. osztály csapata (László Anna, Németh Eszter, BartekVirág, Molnár 
Balázs) 4.  –felkészítő: Péntek Klára 
Bendegúz verseny: Steigervald Ákos 7. osztály 6. –felkészítő: Péntek Klára 
          Varga Bence 5. osztály 12. – felkészítő: Péntek Klára 
Nyelvész verseny: Mészáros Mirtill 5. osztály 19. felkészítő: Péntek Klára 
 
A Duna TV filmes vetélkedőjén a FANGORN csapat (Csathó Lotti, Panka Dániel, Veres 
Andrea) 4. helyezett lett, a Moinet Magazin Zsánerben című vetélkedőjén Veres Andrea ás 
Panka Dániel alkotta csapat 2. helyezett. (felkészítő: Papp Orsolya) 
 
Sok olyan levelező versenyt hirdetnek manapság, amiken a részvétel és az ismeretek szerzése 
fontosabb mint az eredmény, ezeket folyamatosan szervezzük a történelem 
munkaközösséggel együtt: a Szépművészeti Múzeum  ebben az évben Pompei elnevezésű 
versenyét ill. a Korunk folyóirat által meghirdetett folyóirat olvasó versenyt. (szervezők: Papp 
Orsolya, Hutvágnerné Róth Éva) 
 
Művészeti tevékenység,versenyek: 
 
A művészeti tevékenységek mögött állandó és kitartó munka áll, ahhoz, hogy eredményeket 
tudjunk elérni, rengeteg próbára van szükség. Megköszönjük a támogatást a zantestület 
tagjainak, hogy mindezt időnként elviselik. 
 
Hagyományosan részt vettünk a Helikon ünnepségsorozaton illetve az FMD-n, az énekkarnak 
ezen kívül számtalan fellépése volt a városban, kórusminősítő versenyen és meghívottak 
voltak Székesfehérvárra az Éneklő Ifjúság gálájára is. A színjátszók az ODE versenyén ebben 
az évben Veszprémben szerepeltek.   
 
énekkar,versmondás, színjátszás: 
 
énekkari értékelő: részt vettek az iskolai rendezvényeken- gólyatábor, évnyitó, kórustábor, 
hangszerkiállítás, magyar dal napja és a zene világnapja, karácsonyi koncert, ballagás, évzáró. 
Koncertlátogatásokat szerveztek a Művészetek Palotájába és a Bartókba is bérletes 
előadásokra. Ebben az évben is voltak pausa-koncertek és jazz-rock történeti előadások. 
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Az énekkar ebben az évben is arany minősítéseket kapott a különböző versenyeken. A 
színjátszók ezüst és bronz minősítést. 
Versmondó versenyek: felkészítésük folyamatos volt egész évben, bár most kicsit kevesebben 
foglalkoznak ezzel. 
Ősszel Böszörményi Luca vett részt a Kossuth szónokversenyen, ahol 3. helyezett lett 
(felkészítő: Kovács Mira) 
Tavasszal az Én Pannoniám országos versmondó versenyen Panka Dániel 3. helyezett lett, 
ugyanő a Helikonon versmondásban ezüst minősítést kapott.(felkészítő: Hutvágnerné Róth 
Éva) 
Megyei versenyeken az FMD a leglényegesebb, ami ebben az évben Dunaújvárosban volt.  
 
Iskolai szervezésű feladatok: 
 
A versenyfelkészítés folyamatos, egész évben zajlik az éppen aktuális versenyekre. A 
középszintű érettségi tételsorok a honlapra kerültek. Megszerveztük a szintvizsgákat, 
javítottuk a felvételi feladatsorokat. Tavasszal próbaérettségit tartottunk. Emelt szinten 6 
tanuló érettségizett ebben az évben magyarból, ami az országos átlagot jóval meghaladja.  
  
Együttműködés más intézményekkel: 
 
Hagyományosan jó a kapcsolatunk a József Attila Könyvtárral, a Bartók Művészetek Házával. 
Ez egyrészt azt jelenti, hogy programjaikat rendszeresen látogatjuk, a szervezésben 
legnagyobb szerepe Péntek Klárának van. Másrészt segítségünkre vannak pl. versenyeink 
zsűrizésében, ill. a színház próbalehetőséget ad a színjátszók számára, amikor kérik. Ugyanezt 
a segítséget a Polgármesteri Hivatal is megadja a C-szárny biztosítátával.  
Hagyományosan ebben az évben éretségi tételként a Bartók iskolaszínházának egyik 
előadását választottuk, a darab elemzésében most is Smuk Imreb volt segítségünkre. 
Kétszer látogattunk el az ősz folyamán az Országos Széchenyi Könyvtárba, a Magyar 
Nyelvemlékek kiállításra. (Szűcsné dr.Harkó Enikő, Szuprics Tamás, Hutvágnerné Róth Éva) 
A könyvtár bővítését is segítette a József Attila Könyvtár, illetve könyvtűjtésre került sor a 
Fogd a kezem alkalmával. 
A 11. évfolyamos ESZÉF csoport részt vett a Pannon Lapok Társaság Séta programjában, s 
nyomdalátogatáson is részt vettek. 
 
Statisztika: 
 
Az iskolai érettségik magyar átlaga: 3,99%, a megoldások százalékos átlaga 67% lett. Emelt 
szinten az átlag: 4,3 lett. (négy ötös,egy négyes,egy hármas) 
 
A 12. évfolyam magyar átlaga kereken 4.0 egész volt, az érettségi átlaghoz képest nincs 
eltérés. 
 
 
Dunaújváros, 2010. június 30. 
 
 
Hutvágnerné Róth Éva s. k. 
munkaközösség-vezető 



Beszámoló a történelem szakos tanárok munkaközösségének munkájáról  
 

2009-2010 
 

 
 

I. A „Széchenyi István és kora” című kistérségi vetélkedő 
 
1. Munkaközösségünk legnagyobb vállalkozása az idei tanévben  a „Széchenyi István és 
kora” című  kistérségi vetélkedő lebonyolítása volt.  
Az első, írásbeli fordulóra   januárban került sor. Az általános iskolásoknak és a 
középiskolásoknak szóló tesztek elkészítésében, majd a beküldött feladatlapok javításában  
munkaközösségünk minden tagja részt vett. A második, szóbeli fordulót 2009 tavaszán 
rendeztük iskolánkban.  A feladatok összeállítását és a vetélkedő levezetését Hutvágnerné 
Róth Éva, Dr. Gentischerné Zani Zita és Kovács Mira vállalta.  
 
 
 

II. A Rákóczi Szövetség helyi szervezetének munkája 
 
Immáron 2 éve működik iskolánkban  a Rákóczi Szövetség helyi szervezete. A szövetség 
elsősorban a Kárpát-medencei magyarság nemzeti, kulturális összefogásának, 
együttműködésének támogatását tűzte ki céljául. 
A tagsággal számtalan lehetőség nyílt meg diákjaink előtt a szövetség által szervezett 
kirándulások, táborok és egyéb programok látogatásával.  
Ősszel az október 23-ai ünnepségek műegyetemi országos megnyitóján vehetett rész kb. 25 
tanulónk Szuprics Tamás kíséretében. A nyári szünetben  6 diákunk Sátoraljaújhelyen fog 
táborozni 1 hétig, melynek költségeit  a Rákóczi Szövetség fedezi. 
 
 
 

III. Tanulmányi versenyek 
 

Ebben a tanévben is számos városi, megyei és országos versenyre készítettük fel és kísértük el 
diákjainkat.  
A legfontosabb eredményeink: 
- A  CIVITAS Egyesület által szervezett „Polgár az európai demokráciában”elnevezésű 
országos versenyen 2. helyezett lett egy csapatunk (Szuprics Tamás) 
- Az  „Erkel Ferenc és kora” országos műveltségi verseny 3. és 9. helyén  végeztek iskolánk 
tanulói ( Hutvágnerné Róth Éva, Pocsai Mária) 
- a Bendegúz országos levelezős versenyen történelemből Hutvágnerné Róth Éva és Kovács 
Mira tanítványai bronz fokozatot szereztek.  
- A Műszaki Kiadó által szervezett „Élő történelem” című verseny országos döntőjébe jutott 1 
csapaunk ( Kovács Mira) 
-  A Gloria Victis Kárpát-medencei vetélkedő középdöntőjébe jutott egy csapatunk ( Szuprics 
Tamás) 
- A Cultura Nostra országos történelmi vetélkedő középdöntőjébe jutott egy csapatunk 
(Szuprics Tamás)jutott csapat  
- „Széchenyi István és kora” országos  művelődéstörténeti vetélkedő középdöntőjébe jutottak 
diákjaink ( Hutvágnerné Róth Éva) 



- az OKTV 2. fordulójába jutott Szuprics Tamás tanítványa 
- „A mi Európánk” című regionális vetélkedőn a 11. helyen végzett csapatunk ( Szuprics 
Tamás 
- a  Deák Ferenc középiskolai  történelmi tanulmányi verseny középdöntőjébe jutott 1 
csapatunk ( Süveges Zoltán) 
-  A „Korok és stílusok” városi művelődéstörténeti vetélkedőn 2. helyezett lett Kácserné 
Tallósi Éva csapata 
 
 
 

IV. Ismeretterjesztő előadások, múzeumi órák, tanulmányi kirándulások 
. 

1. Az idén is rendszeresen látogattuk a 8. és 9. évfolyamos osztályokkal, valamint az  
ESZÉF-es csoportjainkkal az Intercisa Múzeum kiállításait és rendhagyó 
történelemóráit. 

2. A Múzeumok őszi fesztiváljának előadássorozatának minden előadására vittünk 
diákokat. 

3. Két közös pályázatot is benyújtottunk a múzeummal, melynek eredményeképpen a 
jövőben az eddigiekhez képest új, változatos formákban tudna együttműködni a két 
intézmény. 

4. Októberben  Kovács Mira és Papp Orsolya  vezetésével a 9. c és a 9. e osztály tanulói, 
Hutvágnerné Róth Éva és Péntek Klára kíséretében pedig a 7. e osztály tagjai 
kirándultak a százhalombattai  régészeti parkba.. 

5. Novemberben a 9. e és a 10. e osztály Trischberger Zsuzsa és Kovács Mira 
kíséretében megnézték Budapesten a Tutanhamon-kiállítást. 

6. Szuprics Tamás tanítványaival a Nemzeti Galériába látogatott el. 
7. Februárban közreműködtünk a Széchenyi István tiszteletére rendezett Teaház-kaszinó 

rendezvényen. Egy tablót készítettünk és egy villámkérdésekből álló vetélkedőt 
állítottunk össze Széchenyi István életéről. 

8. Folyamatban van egy  állandó iskolai kiállítás kialakítása a 111-es terem mellett. 
 
 

V. Pályázatok 
 

Munkaközösségünk sikeres pályázatokat nyújtott be  a tanév folyamán a Széchenyi István 
Iskolafejlesztési Alapítványhoz és a városi önkormányzathoz is. Jelentős összegeket 
nyertünk a „Széchenyi István és kora” elnevezésű kistérségi vetélkedőnk 
megrendezéséhez valamint a 111-es teremben egy interaktív tábla felszereléséhez. 

 
 

VI. Módszertani újítások 
 

A kompetencia alapú oktatás követelményeinek megfelelően munkaközösségünk minden 
tagja igyekszik új és változatos módszereket alkalmazni a tanórákon. A csoportmunka 
mára már egyre gyakrabban előforduló, természetes munkamódszerré vált a 
történelemórákon. Az idei évben hárman ( Hutvágnerné Róth Éva, Kácserné Tallósi Éva, 
Kovács Mira ) is kipróbáltuk a projektmunka különböző típusait ( írásban, szóban, 
egyénileg vagy csoportosan dolgoztak a tanulók ) 

 
 



 
 
 
 
 

VII. Érettségi, szintvizsgák 
 
1. Az idei évben is nagy gondot fordítottunk végzős diákjainknak az érettségire való 

felkészítésére. A tanév folyamán érettségi előkészítőket tartottunk a 12. évfolyamos 
osztályoknak.  

2. Januárban próbaérettségit írattunk a 12. évfolyamos diákokkal. A feladatlapot  Kovács 
Mira állította össze. 

3. Emelt szintű érettségire az idén  10  tanulónk jelentkezett.  
4. Az iskolánkban érettségiző tanulók átlaga történelemből 4, 3 (73% ). Ezen belül az 

írásbelik átlaga 70 %, a szóbeliké 76% volt. 
Az emelt szinten érettségizők mindegyike ötöst kapott, átlaguk 75% lett. 
Úgy gondoljuk, ezek a számok magukért beszélnek, munkaközösségünk színvonalas 
szakmai munkáját bizonyítják. 

5. Minden probléma nélkül lezajlottak a 6. évfolyam ( Kovács Mira) és a 8. évfolyam ( 
Szuprics Tamás) szintvizsgái történelemből. 

 
VIII. Ünnepi megemlékezések 

 
1. Az idén is szívesen nyújtottunk szakmai segítséget az iskolai ünnepi műsorok 

összeállításához. 
2. A városi március 15-ei műsort iskolánk diákjai adták elő ( a műsor összeállításában és 

megvalósításában  Hutvágnerné Róth Éva, Szuprics Tamás  és  Kovács Mira vett 
részt) . 

 
 
IX. Minőségbiztosítás 

 
A tanév folyamán Kácserné Tallósi Éva vett részt az iskolai minőségbiztosítási 
programban   értékeltként. 

 
 
 

 
Dunaújváros, 2010. június 30. 
 
 
 

Kovács Mira s. k. 
munkaközösség-vezető 



BESZÁMOLÓ 
IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG 

2009/2010. 
 

Rendezvények, felvételik, tantervek  
 

A 2009/2010. tanév egyik kiemelt feladata volt a nyelvi előkészítő évfolyam tantervének elkészítése. Ezt 2009 augusztusában és 
szeptemberében Kapásné G. Zs. (Általános bevezető és Angol nyelv 9.-13. évfolyam) és Csathóné Z. N. (Német nyelv 9. – 13- évfolyam) 
végezték el.   
 
2010 februárjában ismét megszerveztük a hagyományos kistérségi egyéni tanulmányi versenyeinket nyolcadikosoknak angol és német 
nyelvből. A kéthetes, többfordulós írásbeli, hallott szövegértési és szóbeli megmérettetésen közel 100 általános iskolai diák vett részt.  
Az írásbeli fordulót összeállította és javította angolból Kitzák M., Szabados E. németből Trischberger Zs., Ajtony K. Az írásbelin ügyelt: Kitzák 
M., Kácserné Tallósi É. A szóbeli forduló kérdező tanárai németből Csathóné Z. N., Polányiné B. K., angolból Farkas B., Bálint É. voltak. Bár 
nem kap felvételi kedvezményt az első három helyezett, a résztvevők köre egyre bővül a térség iskoláinak jelentkezésével.  
 
Már korábban változott a felvételik rendszere. Az idei tanévben is szóbeli felvételit kellett tartanunk az angol tagozatra jelentkezőknek. A több 
mint 50 fő vizsgáztatására márciusban két vizsganapon került sor. Vizsgáztatók: Kapásné G. Zs, Farkas B. és Bálint É. A jelentkezők nemcsak 
Fejér, hanem Tolna, Bács-Kiskun és Pest megyéből is érkeztek. A német tagozat helyett heti 5 órás képzést hirdettünk meg a leendő 9. 
évfolyamon. Erre a felvételi pontszámok alapján lehetett bekerülni. 
 
2010 márciusában a „Fogd a kezem!” jótékonysági délután keretében első ízben  hirdettük meg a városi középiskolák számára a Nemzetközi KI 
MIT TUD elnevezésű műveltségi seregszemlénket. A szervezést és lebonyolítást vezette Polányiné B. K., ebben részt vettek még Kapásné G. 
Zs, Bálint É. A vetélkedőre egyéni illetve csoportos produkciók felkészítését végezte: Trischberger Zs., Kitczák M.  
 
Egyéb szervezéseink: 
 

• Színházlátogatás Szekszárdon. Német nyelvű előadás megtekintése Kleist: Der zerbrochene Krug (2009. nov. 11.) Trischberger Zs., 
Ajtony k., Csathóné Z. N., Polányiné B. K. 

• Francia filmklub:Szabados E. 

• Színházlátogatás (Hamlet): Szabados E. 

• Az Oxford Kiadó őszi továbbképzése a SzIG-ben: Kapásné G. Zs. 



Tanulmányi versenyek 
 
Az idegen nyelvi munkaközösség a munkatervében meghatározott szintű egyéni és csapatversenyekre készített fel tanulókat. Ezek közül ebben 
az évben a legfontosabbakat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
Az idegen nyelvekből a többi tantárgyhoz képest évek óta kevesebb városinál magasabb szintű versenylehetőség van. A levelezős versenyekre, 
pályázatokra való jelentkezést nehezíti, hogy regisztrációs díjat kell fizetni, így az csak írásbeli szülői beleegyezéssel történhet meg. A tavaly 
országos eredményt hozó latin versenyeken azért nem indulhatott diákunk, mert az adott évfolyamokon nincsen latin csoport. A legnagyobb 
veszteség az, hogy idei tanévben sem hirdették meg a több évtizedre visszanyúló megyei angol és német tanulmányi versenyt, amelyen tanulóink 
több kategóriában is az 1.-3. helyeken szerepeltek. 

 
Érettségi vizsgák 
 
A középszintű érettségi vizsgákon egy fő kivételével valamennyi munkaközösségi tag vizsgáztatott. Ebben a tanévben angolból 4+ ?, németből 3  
tanulónk tette sikeres emelt szintű érettségi vizsgát. 
Az idén érettségizők közül sokan a korábbi években szereztek érettségi tanúsítványt, amely alapján kapták érettségi jegyüket. A 12. 
évfolyamosok érettségi felkészítésén kívül a 2009/2010. május-júniusi vizsgaidőszakban előrehozott érettségit tevő alsóbb évesek felkészítését 
a vizsgákra külön érettségi előkészítő foglalkozásokon végeztük március 1. után is. 
 
Az áprilisi próba érettségin a feladatsorokat angol nyelvből Vinklárné P. Zs. és Farkas B., németből Ajtony K., franciából Szabados E. állították 
össze. Egy idegen nyelv kötelező, de sokan a másik nyelvből délutáni időpontban írtak (Ügyelt Ajtony K., Polányiné B. K.) A próba érettségik 
idei rendszerével egyetértünk, arányosabb terhelést jelent a végzősöknek, ugyanakkor idegen nyelvekből jól szimulálják a valódi vizsga 
körülményeket.Az őszi érettségi vizsgaidőszakban többen tervezik a német és angol nyelvekből az előre hozott érettségit.  
 

Nyelvvizsgák, szintvizsgák 
 
Tanulóink között változatlanul magas az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt szerzők száma Ezt nyilván ösztönzi az is, hogy ezzel 
plusz pontokat kapnak a felvételi eljárás során. A tanév során sikeresen nyelvvizsgázókról jelenleg csak hozzávetőleges adatokkal rendelkezünk, 
hiszen az április, május, júniusban vizsgázók még nem mind kapták meg az eredményeiket. Örvendetesen nő a felsőfokú vizsgát tevők száma. 
 
Ebben a tanévben a nyolcosztályos képzési rendszerben a 8. e tanulói tettek írásbeli és szóbeli részből álló szintvizsgát német és angol nyelvből. 
Felkészítő tanárok: Trischberger Zs. és Szabados E. Németből április végéig előkészítő foglalkozás is volt. 

 
Osztályozó vizsgák 
 
Augusztusban, és februárban összesen mintegy 100 írásbeli és ugyanennyi szóbeli feleletet értékeltünk. A munkatervnek megfelelően 
előkészítettük az augusztusi osztályozó vizsgákat. A feleletek várható száma: angolból 15, németből 24, franciából 1 és oroszból 3. 



A munkaközösség tagjai előre meghatározott beosztás szerint vesznek részt a vizsgáztatásban, amely munkát ebben a tanévben is 
zökkenőmentesen és felelősségteljesen végeztek.  
Az osztályozó vizsgák megszervezéséért és lebonyolításáért felelős a munkaközösség-vezető (Kapásné G. Zs.) 
 
2009. augusztus: 
 A német írásbelik összeállítása és javítása: Polányiné B. K.Ajtony K., Csathóné Z. N., Trischberger Zs.; szóbeli vizsgáztatás: Csathóné Z. N., 
Polányiné B. K. 
Az angol írásbelik összeállítása: Kitczák M., Kapásné G. Zs. Az írásbeli javítása: Kitczák M., Kapásné G. Zs., Farkas B., Bálint É. Szóbeli 
vizsgáztatás 2 bizottságban: Kapásné G. Zs., Vinklárné P. Zs. illetve Farkas B.,Bálint É. 
Az orosz írásbelik összeállítása, javítása és szóbeli vizsgáztatás Szabados E. és Kitczák M.  
A francia írásbelik összeállítása, javítása és szóbeli vizsgáztatás: Szabados E. és Hajas Zs. 
 
2010. február: 
Az angol írásbelik összeállítása és javítása: Kitzák M., Kapásné G. Zs., Farkas B.  Szóbeli vizsgáztatás: Kapásné G. Zs. és Vinklárné P. Zs, 
A német írásbelik összeállítása és javítása: Trischberger Zs., Ajtony K., Csathóné Z. N. Szóbeli vizsgáztatás:  Polányiné B. K. és Csathóné Z. N. 
Az orosz írásbelik összeállítása és javítása: Szabados E., Kitzák M. Szóbeli vizsgáztatás: Szabados E. és Kitzák M. 
 
Folyamatosan készülünk arra is, hogy orosz nyelvből fognak érettségizni azok a diákok, akik orosz nyelvi csoport hiányában magánúton tanulják 
ezt a nyelvet. Az előrehozott érettségi lehetősége jelentősen megnövelte az osztályozó vizsgákra jelentkezők számát. Ez a nagyságrend indokolttá 
teszi annak megfontolását, hogy ezek a vizsgák a felvételikkel azonos elbírálásban részesüljenek.  

 
Külföldi kapcsolatok 
 

Az idei tanévben a dortmundi testvériskola őszi látogatása és a mi diákcsoportunk júniusi utazása és a németországi program zökkenőmentesen 
lezajlott. 

• Dortmundi vendégek fogadása, programok szervezése, lebonyolítása, részvétel a hétvégi programokon: (2009.szeptember): Csathóné Z. 
N. vezetésével Polányiné B. K. Trischberger Zs. Ajtony K. Kácserné T. É. Kapásné G. Zs. 

• Dortmundi utazás (2010. június): Csoportvezető: Csathóné Z. N. kísérőtanárok: Ajtony K. és Kapásné G.Zs.) 

A munkaközösség javaslata, hogy térjünk vissza arra a korábbi rendszerre, amelyben a leendő 5. évfolyamon évente felváltva angol illetve 
német az első idegen nyelv. Ez arányosabb munkamegosztást biztosítana a tantárgyfelosztásban, amire az elkövetkező tanévekben nagy szükség 
lesz. Ezt indokolja a dortmundi testvérkapcsolat is, amelyben a német partneriskola 6. -  8. évfolyamos tanulók bevonást javasolja az eddigieknél 
nagyobb számban. 



Márciusban került sor a német ESZÉF csoportok számára meghirdetett bécsi kirándulásra. (Csoportvezető:. Csathóné Z. N. kísérő tanár: Ajtony 
K.)  

 
Ebben a tanévben nem volt elég jelentkező a meghirdetett angliai és franciaországi utakra. Az ősz folyamán azonban sikeresen lezajlott a svájci 
CERN-be tett tanulmányi kirándulás.(Csoportvezető: Farkas B.) 

 
Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
 
A tanév elején a 9. évfolyamosok szintfelmérését elvégezte a munkaközösség és a nyelvi csoportokat kialakítottuk (Csoportok beosztása: 
Kapásné G. Zs.). A tanmeneteket és a témazáró dolgozatok tematikáját a munkaközösség-vezető ellenőrizte. 
Tantárgyi átlagok 2009/2010: 
Angol: 4, 208 
Német: 4, 093 
Francia: 3, 68 
Latin: 3, 919 
Az iskolai eredményeket összevetve a tavalyiakkal, minden tárgyból valamivel alacsonyabbak az átlagok. A tanulók egyre eltérőbb szintű nyelvi 
tudással érkeznek még a tagozatokra is. A szaktanárok folyamatos erőfeszítéseket tesznek a hiányosságokkal rendelkezők szintre hozására és a 
haladási ütem tartására. Ezt megnehezítik a 20 főt meghaladó csoportlétszámok.  
A tanulmányi versenyekre, érettségikre való felkészítést és a tehetséggondozást szolgálták a különböző szervezett foglakozások 2010. március 
1.-ig: 

• Német szakkör az 6. E-seknek (Cathóné Z. N.) 
• Latin szakkör kezdőknek (Kitzák M.) 
• Angol verseny-előkészítő (Kapásné G.Zs.) 
• Német szakkör a 10. B tagozatosainak (Polányiné B. K.) 
• Érettségi előkészítők 2010 március 1.-ig: Polányiné B. K., 

 
 
A lemaradó tanulók felzárkóztatására korrepetáló órákat tartott az 6.e osztályban Bálint É. angolból, a 9.b-ben Csathóné Z. N. németből. 

 
Szakmai továbbképzések, pályázatok 

 
A munkaközösség tagjai ebben a tanévben is rendszeresen és nagy számban jártak szakmai továbbképzésekre: 

• Goethe Intézet továbbképzés Kecskeméten: nyelvvizsga ismertető (2010. ápr.23.) Trischberger Zs., Ajtony K. 

• A Maxim Kiadó tankönyvbemutatója a SzIG-ben (2009. dec.1.) Trischberger Zs., Ajtony K.,Kácserné T. É. 



• Az Oxford Kiadó szakmai továbbképzése a SzIG-ben (2009. nov.) Kapásné G.Zs. Szabados E. 
• Francia továbbképzés, Francia Intézet, Budapest (2009. nov.) Szabados E., Hajas Zs. 
• E-napló továbbképzés: Polányiné B. K., Ajtony K. 
• SMART továbbképzés a SzIG-ben (2010 tavasza): Csathóné, Kitczák, Szabados, Kapásné, Trischberger, Kácserné, Ajtony, Polányiné 

B. K.  
• Hueber Kiadó konferenciája Budapest (2009, aug.): Polányiné B. K. Ajtony K.Csathóné Z. N. 
• Hueber tankönyvbemutató, Bánki és Gárdonyi Ált Isk. (2009. okt.): Ajtony K. Csathóné Z. N.,Kácserné T. É. 
• Tankönyvbemutató Székesfehérváron a Klett kiadónál (2009. nov.): Ajtony K 
• 30 órás számítógépes tanfolyam a Gárdonyiban: Csathóné Zágoni N. 
• TELC nyelvvizsgáztatói képzés (2009 nyár): Csathóné Z. N. 

 
2010 nyarán több kollégánk is részt vesz szakmai továbbképzéseken: 
 

• Ajtony K.: 2010.július 5-10. Goethe továbbképzés Baján (30 kredit pontért) 

• Farkas B. és Bálint É.: Az Akadémiai Kiadó tanévkezdő továbbképzése (2010. aug.) 
• Farkas B. és Szabados E. a Tempus Közalapítvány által kiírt pályázaton támogatást nyert 2 hetes nyári módszertani továbbképzésre 

Angliában 
 
A szakmai felkészülést és az iskolai segédanyagok bővítését szolgálja a folyamatos kapcsolattartás a különböző kiadókkal: angolból Kapásné G. 
Zs. (MM Publications) és Farkas B. (Oxford, Longman, Macmillan) németből Ajtony K.(Hueber, Klett), Trischberger Zs. (Grimm).  Az angol 
kiadóktól a nyolcadikosok versenyéhez kaptunk jelentős támogatást- 
 
Egyéb 
 
A munkaközösség új taggal bővült, Horváth Viktor a következő tanévtől már teljes állásban tanítja az angol nyelvet. Hajas Zsuzsa szülési 
szabadságra megy, franciából óraadó segíti majd munkánkat. 
 
Előfizetés szervezése: 20 diák 6 hónapra előfizetett az ’5 perc angol’ című magazinra: Farkas B. 

Szóbeli érettségi tételek átdolgozása angol nyelvből: Farkas B. és Bálint É. 
 
Az idegen nyelvi szaktantermek dekorációját frissítettük. A tanulók által készített projekt munkák folyamatosan bemutatásra kerülnek. (302-es 
terem: Trischberger Zs., Csathóné Z. N. 03-as terem: Farkas B., Kapásné G. Zs., 205-ös terem: Kitczák M. 212-es terem: Bálint É.)  
 



Ebben a tanévben 1 tanárjelölt végezte nálunk gyakorló tanítását német nyelvből. Vezető tanár: Csathóné Z. N. 
 
Az iskola minőségirányítási programjának keretében az ide tanévben 3 kollégánk szakmai munkáját értékeltük. A minőségbiztosítási team 
tagjaként Csathóné Z. N. és Kitzák M., munkaközösség-vezetőként .Kapásné G. Zs végezte az óralátogatásokat (20 óra). 

A kezdő tanárokat segítő 3 éves gyakornoki program folytatódott Bálint Éva kollégánk részére. Szakmai segítő: Kapásné G. Zs. 
 
Összegzés: 
 
Az idegen nyelvi munkaközösség a 2009/2010. tanévre a munkatervében kitűzött feladatokat teljesítette. 
 
 
Dunaújváros, 2010. június 30.                                                      Kapásné Gavlik Zsuzsanna s. k. 
                                                                                                        Munkaközösség vezető 
 
 

 
MELLÉKLETEK 

 
1 sz. melléklet 

 
 

Az idegen nyelvi szintvizsga felépítése a 8. évfolyamon 
 
 

1. Írásbeli dolgozat (45 perc) 
2. Szóbeli felelet 

• beszélgetés egy témakörről 
• egy magyar nyelven megadott szituáció eljátszása a vizsgáztató tanárral 
• képleírás 

 
 
 
 

2. sz. melléklet 



AZ IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG VERSENYEREDMÉNYEI 2009/2010. 

66.  Gregorich Ákos 7.e Német szépkiejtési verseny városi 2. 
Trischberger 
Zsuzsanna egyéni tan.   

65.  Rácz Albert 8.e Német szépkiejtési verseny városi 2. 
Trischberger 
Zsuzsanna egyéni tan.   

64.  Steigervald Ákos 7.e Német szépkiejtési verseny városi 1. 
Trischberger 
Zsuzsanna egyéni tan.   

63.  Molnár Vanessza 7.e 
Ki tud többet a "berlini 

falról"? városi 2. 
Trischberger 
Zsuzsanna csapat kult.   

62.  Bognár gergely 8.e 
Ki tud többet a "berlini 

falról"? városi 2. 
Trischberger 
Zsuzsanna csapat kult.   

61.  Marozsán Dávid 6.e 
Ki tud többet a "berlini 

falról"? városi 2. 
Csathóné Zágoni 

Nóra csapat kult.   

60.  Kovács Gitta 5.e 
Ki tud többet a "berlini 

falról"? városi 3. 
Csathóné Zágoni 

Nóra csapat kult.   

59.  Varga Bence 5.e Ki tud többet Londonról? városi 3. 
Kapásné Gavlik 

Zsuzsanna csapat kult.   

58.  Szűcs Kristóf 6.e 
Angol országismereti 
verseny (Dózsa Á.I.) városi 3. Bálint Éva csapat kult.   

57.  Főfai Dániel 8.e 
Angol országismereti 
verseny (Dózsa Á.I.) városi 3. Szabados Erika csapat kult.   

56.  László Anna 7.e 
Angol országismereti 
verseny (Dózsa Á.I.) városi 3. Szabados Erika csapat kult.   

477. Miskovics Katalin 11.b
Német szépkiejtési verseny 

(Rudas) városi 2. 
Trischberger 
Zsuzsanna egyéni tan.   

476. Pandúr Kristóf 11.b
Angol fordítási verseny 

(Rosti) városi 1. 
Kapásné Gavlik 

Zsuzsanna egyéni tan.   

475. Garai Gréta 9.b Angol szépkiejtési verseny városi 2. 
Kapásné Gavlik 

Zsuzsanna egyéni tan.   



474. Németh Eszter 7.e Angol nyelvi verseny városi 2. Szabados Erika egyéni tan.   

473. Molnár Balázs 7.e Angol nyelvi verseny városi 1. Szabados Erika egyéni tan.   

472. Turi Csilla 9.b 
"A két Németország" c. 

vetélkedő (Bánki) városi 3. 
Csathóné Zágoni 

Nóra csapat tan.   

471. Kürti Regina 9.b 
"A két Németország" c. 

vetélkedő (Bánki) városi 3. 
Csathóné Zágoni 

Nóra csapat tan.   

470. Szíjártó Aurélia 9.b 
"A két Németország" c. 

vetélkedő (Bánki) városi 3. 
Csathóné Zágoni 

Nóra csapat tan.   

469. Szendrődi Dalma 9.b 
"A két Németország" c. 

vetélkedő (Bánki) városi 3. 
Csathóné Zágoni 

Nóra csapat tan.   

468. Takács Dóra 11.e
Német szépkiejtési verseny 

(Rudas) városi 3. 
Csathóné Zágoni 

Nóra egyéni tan.   

467. Gacs Réka 11.a
Angol fordítási verseny 

(Rosti) városi 4. Farkas Boglárka egyéni tan.   

466. Horváth Petra 12.e
Angol fordítási verseny 

(Rosti) városi 2. Farkas Boglárka egyéni tan.   

465. Veszeli Marcell 10.b
"Brit királyi családok" Műv. 

Vet. (Bánki) városi 3. Farkas Boglárka csapat tan.   

464. Gál Noémi 10.b
"Brit királyi családok" Műv. 

Vet. (Bánki) városi 3. Farkas Boglárka csapat tan.   

463. Bihari Ádám 10.b
"Brit királyi családok" Műv. 

Vet. (Bánki) városi 3. Farkas Boglárka csapat tan.   

462. Silye Gellért 10.b
"Brit királyi családok" Műv. 

Vet. (Bánki) városi 3. Farkas Boglárka csapat tan.   

461. Schubert Kornél 9.e 
Angol műveltségi vetélkedő 

(Keresk. I.) városi 2. 
Kapásné Gavlik 

Zsuzsanna csapat tan.   



460. Bartkó Viktor 9.e 
Angol műveltségi vetélkedő 

(Keresk. I.) városi 2. 
Kapásné Gavlik 

Zsuzsanna csapat tan.   

459. Hallai Roberta 9.e 
Angol műveltségi vetélkedő 

(Keresk. I.) városi 2. 
Kapásné Gavlik 

Zsuzsanna csapat tan.   

458. Debreczeni Dorottya 9.e 
Angol műveltségi vetélkedő 

(Keresk. I.) városi 2. 
Kapásné Gavlik 

Zsuzsanna csapat tan.   

457. Rézműves Richárd 6.e 
Angol országismereti 

verseny városi 1. Bálint Éva csapat tan.   

456. Kreisch Dávid 6.e 
Angol országismereti 

verseny városi 1. Szabados Erika csapat tan.   

455. Marozsán Dávid 6.e 
Angol országismereti 

verseny városi 1. Szabados Erika csapat tan.   

124. Pomázi Eszter Anett 12.e OKTV-angol nyelv o/1. 2. ford.
Vinklárné Palóczi 

Zsuzsanna egyéni tan.   

  Fekete Petra 5.e Bendegúz: angol országos bronz Szabados Erika  egyéni tan.   

528. Horváth Botond 5.e Bendegúz: angol országos arany 
Kapásné Gavlik 

Zsuzsanna egyéni tan.   

  Szalai Boglárka 6.e Bendegúz: angol országos arany Bálint Éva  egyéni tan. 
 
  

 Berekméri Eszter 12. a OKTV – latin nyelv országos 2. ford Kitczák Magdolna egyéni 
tanari01 

.   

           

           

           
 



                                      Matematika munkaközösségi beszámoló 
 
A matematika munkaközösség tagjai: Baloghné Solti Gyöngyi, Fábián István, Gentischerné 
Dani Zita, Heltai Éva, Keszler Ágnes, Kispál István, Molnár Zoltánné, Müllerné Ódor 
Marianna, Pocsai Mária, Polányiné Boldog Katalin, Zloch Istvánné. 
 
A matematika munkaközösség a munkatervben leírtakat a következők szerint teljesítette: 
csaknem az összes versenyen szerepeltünk szép számmal, jó eredményekkel. A Kenguru 
matematikaversenyen 47 fővel indultunk. Megyei szinten értünk el említésre méltó 
helyezéseket. 7. évfolyamon  2. lett Jójárt Bence ( Polányiné Boldog Katalin ) 
                      11. évfolyamon 3. lett Buza Dániel (Fábián István) 
                                                4. lett Szalóki Ákos (Müllerné Ódor Mariann) 
                      10. évfolyamon 5. lett Mészáros Martin (Molnár Zoltánné) 
                      12. évfolyamon 9. lett Héger Petra (Molnár Zoltánné) 
 
A Német Margit városi matematikaversenyen 10 diákunk indult. Gáncs Kristóf 2., Jánosi 
Bence 3. helyen végzett. Tanáruk Gentischerné Dani Zita. 
 
Az Arany Dániel matematikaversenyen 39 diákkal indultunk. Második fordulóba 6-an 
jutottak. Eredményük nem jelentős. 
 
Nagyon szép eredményekkel zártuk a megyei matematikaversenyt. Mind a 4 évfolyamon 
nagy számban indultak a tanítványaink. Végezetül 3 évfolyamon is mi hoztuk el az első 
helyet.  9. évfolyamon  3. Korom Szilárd (Molnár Zoltánné) 
            10. évfolyamon 1. Mészáros Martin (Molnár Zoltánné) 
                                      2. Fási Szabolcs (Molnár Zoltánné) 
            11. évfolyamon 1.  Buza Dániel (Fábián István) 
            12. évfolyamon 1. Rédl Attila (Molnár Zoltánné) 
                                       Dicséretben részesült: Pomázi Eszter és Pomázi Zsófia (Molnár  Zné) 
 
A Tatai Öveges Emlékversenyen 4 főből álló csapattal képviseltük iskolánkat. A 
középmezőnyben végeztünk. 
 
A matematika OKTV-n is több diákunk indult. A legeredményesebb tanuló  Boldizsár Roland 
12. e osztályos tanuló volt, aki a második fordulóban képviselte iskolánkat. Felkészítő tanára: 
Molnár Zoltánné 
 
A levelezős ABACUS matematikaversenyen 15 tanuló indult az 5. és a 6. osztályokból. 
Kovács Gábor a 6. osztályosok versenyében oklevelet és tárgyjutalmat is kapott. Tanára: 
Pocsai Mária 
 
A BENDEGÚZ levelezős versenyen arany fokozatban részesült: Mészáros Mirtill, Szeder 
Patrik, Szűcs Kristóf, ezüst fokozatot kapott Kanál Attila, bronz fokozatban részesült: Szenci 
Balázs. Tanáraik: Heltai Éva és Polányiné Boldog Katalin 
 
A Varga Tamás Országos Matematikaverseny mindhárom fordulójába bejutott Jójárt Bence a 
7. e-ből. Megyei szinten 1. országos szinten pedig 37. helyen végzett. Tanára Polányiné 
Boldog Katalin. 
 
 



A Kalmár László Országos Matematikaverseny megyei fordulójában  
5. osztályos korcsoportban:       1. Varga Bence (Heltai Éva) 

3. Szeder Patrik (Heltai Éva) 
7. Vida Krisztián (Heltai Éva) 

6. osztályos korcsoportban 3. Szűcs Kristóf ( Heltai Éva) 
7. osztályos korcsoportban 2. Jójárt Bence (Polányiné Boldog Katalin) 
 
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a városi általános iskolák által meghirdetett 
matematikaversenyekre nem kapott iskolánk meghívót.(Euklideszi matematikaverseny és az 
Arany János Ált. Isk. matematikaversenye) 
 
A Bolyai városi matematikaversenyt hagyományokhoz híven iskolánk rendezte meg. Második 
alkalommal kiterjesztve általános iskolásokra is. A rendező osztály a 10. e volt. Hálás 
köszönet nekik és szaktanáruknak a tartalmas feladatsorok összeállításáért és több hónapos 
kitartó munkájukért. Az elődöntő több fordulós volt. A megoldott feladatokra kapott 
pontszámok alapján juthattak be a csapatok a döntőbe. A döntőbe jutott csapatok között 
köszönthettünk kunszentmiklósi és sárbogárdi gimnazistákat. Iskolánk legjobban szereplő 
csapata a 9. b-ből került ki. Ők szerezték meg a következő évi verseny rendezésének a jogát. 
Tanáruk Baloghné Solti Gyöngyi. 
 
Az idén nem indultunk a Zrínyi Ilona matematikaversenyen. Ennek oka a magas nevezési díj 
volt. 
 
A 8. osztályosok részére szervezett matematikai akadályverseny immáron második 
alkalommal került megrendezésre. A feladatok a Duna-parton lévő szoborpark szobraival 
voltak kapcsolatosak. Köszönet az osztályban tanító kollégáknak a verseny menedzseléséért. 
Mindössze 4 tanuló maradt távol a programtól. Az akadályversenyt virslisütés, majd 
számháború követte. Célunk ezzel a rendezvénnyel a gyerekek érdeklődésének felkeltése a 
matematika iránt. 
 
Próbaérettségit idén is írattunk. Sikerült beilleszteni a délelőtti órarendbe. Csupán egy nem 
szakos órát kellett igénybe venni. 
 
Szerencsésen lebonyolítottuk a kompetenciaméréseket, felvételiket, szintvizsgákat és az 
érettségit. A kompetenciamérés eredményét kíváncsian várjuk. A szintvizsgák és az érettségi 
mindenkinek sikerült. Az érettségi dolgozatok átlaga osztályokra és ESZÉF-es csoportokra 
lebontva a következőképpen alakult: 
            12. A: 3,7 
            12. B: 3,0 
            12. C: 3,4 
            12. E: 4,4 
            ESZÉF 1: 4,82 
            ESZÉF 2: 5,00 
A felvételi és az érettségi dolgozatok javításánál a munkaközösség tökéletes munkát végzett.  
Reklamáció egyetlen felvételi dolgozattal kapcsolatban érkezett, amely alaptalannak 
bizonyult. Az érettségi dolgozatok javításával kapcsolatban egyetlen jogos reklamáció volt. 
 
A munkaközösség eszközállománya ebben a tanévben egy laptoppal bővült, melynek nem 
megoldott a biztonságos, mindenki számára elérhető tárolása. A matematika szertár 
problémája még mindig megoldandó feladat Az alapítványnál pályáztam egy bizonyos 



összegre a 101-es terem szekrényeinek zárhatóvá tételére. Pályázatomat elutasították, 
mondván, hogy az iskolának kell a szekrényajtók zárhatóságát megoldani. Ennek 
megvalósítására kaptam is ígéretet, amely sajnos nem realizálódott az elmúlt fél évben. 
 
A munkaközösség úgy döntött, hogy a matematika témazárók osztályzatát átlagszámításkor 
súlyozottan (duplán) veszi figyelembe, továbbá 1,8-as átlagtól félévkor és év végén egyaránt 
2-es érdemjegyet kell adni. 
 
Köszönet a munkaközösség minden tagjának az egész éves türelmes, kitartó munkájáért. 
Kívánok mindenkinek jó pihenést és feltöltődést, hogy újult erővel tudja a következő tanév 
feladatait teljesíteni. 
 
Dunaújváros, 2010-06-30 
 

                                                               
Molnár Zoltánné s. k. 
       Mk.vez. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 1

BESZÁMOLÓ A FIZIKA-INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG 
 2009-2010-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

 
 

Az alapfeladatokon felüli /tanmenetek,osztályozóvizsgák, versenyjelentkezések, 
versenydolgozatok javítása, eszközbeszerzés, pályázatok, leltározás, teremrendezés…/ 
események havi lebontásban: 
 
A nyár végén:  
 
Órarendkészítés:  Müllerné Ódor Marianna. 
 
Tankönyvrendelés: Takács László. 
 
Kísérleti bemutató a gólyatáborban:Baloghné Solti Gyöngyi, Kispál István. 
 
NYEK,tervezet:fizika-Müllerné Ódor Marianna,Zloch Istvánné,informatika-Takács László. 
 
 
Szeptemberben: 
 
Fizikus táborok:  
-a 12. ESZÉF fizika csoport, Balatonlelle,3 nap. Szervező,kísérő tanár:Kispál István.    
-a 8.E osztály,  Rácalmás, 1 nap. Szervező,kísérő tanárok: Baloghné Solti Gyöngyi, Zloch 
Istvánné .  
A táborokat anyagilag az Iskolafejlesztési Alapítvány is támogatta. 
 
Foucault inga és kísérleti  bemutató,dortmundi vendégeknek is:Müllerné Ódor 
Marianna,Zloch Istvánné. 
  
Októberben:  
 
Osztályozóvizsgák témakörei:fizika-Zloch Istvánné,informatika-Takács László. 
 
 
Novemberben: 
 
Öveges József Emlékverseny,9-10 évfolyam,Tata ,4 diák.Szervező,kísérő tanár:Molnár 
Zoltánné. 
 
Fizika OKTV,13 diák, I forduló. 
 
Előrehozott érettségi:fizika,1 diák:/Kispál István/ 
                                 informatika,21 diák:/Takács László/ 
 
Szeged,kísérleti pályázat, 2 diák:/Zloch Istvánné/  
 
Cerni élménybeszámoló :2 diák előadó,8 kolléga,30 diák érdeklődő. 
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Nyílt nap:Müllerné Ódor Marianna,Zloch Istvánné. 
 
 
Decemberben: 
 
Záróvizsga témakörök:Müllerné Ódor Marianna. 
 
 A Lánczos Kornél Megyei Fizikaverseny általános iskolai kategória, 2. forduló,4 diák. 
 7. osztályosok: 3. hely: Müller Márta,7.E: /Kispál István/ 
                   
                         
Az OKTV informatika I. kategória: 14 fő, 3diák 2 forduló:Buza Dániel/11.E/,Nyári 
Dávid/10.E/,Bolvári Tamás/12.E/: Takács László  
 
 
A Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola komplex természettudományi vetélkedő, 
6.helyezett csapat: 
Gáncs Kristóf ,Takács Vanda,Zsidó Balázs/8.E osztályosok/. Fizika tanáraik: Baloghné Solti 
Gyöngyi, Zloch Istvánné. 
 
 
Januárban: 
 
Öveges József Általános Iskolai Fizikaverseny,7-8 évfolyam,3 diák.Szervező tanár:Baloghné 
Solti Gyöngyi 
 
Megrendeztük a városi és városkörnyéki általános iskolai fizikaversenyt a 8-os tanulóknak, 
felelősei: Molnár Zoltánné, Sárköziné Szumzer Erzsébet. 13 diák indult. 
Anyagi támogatást kaptunk a városi önkormányzattól. 
 
Nemes Tihamér OKSZTV-n, programozás kategória,5 fő,5 diák 2.forduló:Nyári 
Dávid/10.E/,Korom Szilárd/9.E/,Fási Szabolcs/10.E/,Müller István/10.E/,Kiss-Pápai 
Levente/9.E/:  Kispál István 
 
OKTV informatika.II.kategória:1 diák ,1 diák 2.forduló:Buza Dániel/11.E/: Kispál István 
 
 
Februárban: 
 
A Mikola Sándor Tehetségkutató Fizikaverseny : 26 diák,  3 diák a 2.fordulóba-iskolánkban 
zajlott-:Böttger Rebeka/9.E/,Szücs Botond/9.E/,Müller István/10.E/: Kispál István 
 
A Nemes Tihamér OKSZTV-n, alkalmazói kategória,9fő,3 diák 2. forduló:  
Nyári Dávid/10.E/Fási Szabolcs /10.E/, Kiss-Pápai Levente/9.E/ : Takács László. 
 
 
A Lánczos Kornél  Megyei Fizikaverseny középiskolai kategória: 37 pályamunka . 

9-10. évfolyam:1. Szücs Botond/9.E/ : Kispál István                                    
                                     2. Fási Szabolcs /10.E/:  Kispál István 
                                     3.Müller István/10.E/: Kispál István  
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11-12. évfolyam:1. Korom Dávid /11.A/: Kispál István,Zloch Istvánné 

                                 2. Boldizsár Roland/12.E/: Kispál István 
                                       3.Buza Dániel /11.E/: Müllerné Ódor Marianna 

 
                           Az iskola anyagi támogatást nyújtott az utazáshoz. 
 
OKTV informatika I.kategória:14 fő,3 diák 2.forduló:Buza Dániel/11.E/,Nyári 
Dávid/10.E/,Bolvári Tamás/12.E/: Takács László 
 
 
Kutató leszek egy napra ,Székesfehérvár:6 diák.Szervező:Zloch Istvánné 
 
MANT pályázat:7diák:/Zloch Istvánné/ 
 
Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny,Miskolc, az országos 3.helyezett 
csapat:Kiss-Pápai Levente/9.E/,Korom Szilárd/9.E/,Nyári Dávid Tamás/10.E/.A másik 
csapat:Korom Dávid/11.A/,Buza Dániel/11.E/,Móró Gábor/11.A/ a területi fordulóba 
jutott:Kispál István 
 
Márciusban: 
 
Munkaközösségi ülés,téma: 
                            SMART tábla-Müllerné Ódor Marianna 
                            201.terem internetes hálózata-Kispál István 
 
 
Áprilisban: 
 
Próbaérettségit írtak a diákok fizika és informatika tantárgyakból közép és emelt szinten is. Ez 
mindenképpen jó dolog, vizsgahelyzetet, érettségi szituációt élhetnek át a gyerekek. 
Eredményeik is reális képet mutatnak a megszerzett tudásról.  
 
3 csoport is meglátogatta a paksi atomerőművet, 11. évfolyamosok, kísérő tanárok: Kanálné 
Katona Edit, Kispál István, Molnár Zoltánné,Müllerné Ódor Marianna 
 
A Bugát Pál Természetismereti Vetélkedő első forduló: négy, 3 fős csapatunk vett részt.  
 
Az Ifjú Kutatók 17. Nemzetközi Konferenciáján, Baliban,Nyári Dávid Tamás/10.E/ és Buza 
Dániel István/11.E/ az 5 fős magyar csapat tagjaként eredményesen szerepelt,informatika 
területen.Nyári Dávid Tamás 3.helyezett lett. Felkészítő :Kispál István. 
 
A Szilágy Erzsébet Általános Iskola városi informatika verseny: 
 1. Bartek Virág /7.E/ 
 3. Kanál Attila /8.E/ 
 Tanáruk Takács László. 
 
Májusban: 
 
 
Bali élménybeszámoló:Nyári Dávid /10.E/,kollégák,Kockák köre tagjai. 
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11.E osztály fizika záróvizsga: /Müllerné Ódor Marianna/ 
 
Firka toto játék,3 diák:/Zloch Istvánné/ 
 
Határ a csillagos ég pályázat: három, 3 fős csapat: /Zloch Istvánné/  
 
Júniusban:  
 
A 19.Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen Nyári Dávid/10.E/,Buza 
Dániel/11.E/  dicséretben részesültek.   Tanáruk:Kispál István 
 
Érettségi vizsgák : 
Fizika: 13 fő középszint, 1 fő emeltszint, átlaguk: 4,714./Müllerné Ódor Marianna,Kispál 
István/ 
Informatika:21 fő középszint, 13 fő emeltszint, átlaguk:4,029 /Kispál István, Takács 
László,Heltai Éva/ 
Emeltszintű érettségiztető:Kispál István,Takács László 
Érettségi elnök:Takács László,Müllerné Ódor Marianna  
 
                                                              
Egyéb megjegyzések: 
 
Az év folyamán fizika szakkör /Kispál István/ informatika szakkör /Kispál István/, fizika 
érettségi előkészítő /Kispál István/ segítették a tanulók felkészülését. Aktuálisan gyakran 
tartottunk korrepetálást, felzárkóztatást, versenyfelkészítést a hivatalos órákon felül. 
 Két kollégánk elismerésben is részesült.Sárköziné Szumzer Erzsébet Arany Katedra Díjat,   
Keszler Ágnes  Eötvös József Emlékérem aranyfokozatát kapta. 
 Eredményeink, rendezvényeink, híreink folyamatosan megjelennek az iskola 
honlapján./Kispál István/ 
Szertárfejlesztés,-rendezés,teremrendezés az anyagi és idő adta lehetőségektől 
függően,folyamatos.Használatba vettük a 201-es terem új eszközeit,többen használjuk a 
SMART táblát,az új laptopot.A felkészítőkön,könyvbemutatókon szinte teljes létszámban 
jelen voltunk. 
A minőségbiztosításban koordinátorként Müllerné Ódor Marianna,Sárköziné Szumzer 
Erzsébet,Takács László vett részt. 
Pályázatokat adtunk be az Iskolafejlesztési Alapítványhoz,a városi önkormányzathoz. 
Az ISZE tehetséggondozó pályázatának egyik csoportja/18 fő/ iskolánkban működik,Kispál 
István vezetésével. 
 
A munkaközösség úgy döntött,hogy a témazárók osztályzatát átlag számításakor 
súlyozottan/duplán/ veszi figyelembe,továbbá 1,8-as átlagtól félévkor és év végén 2-es 
érdemjegyet kell adni. 
 
Iskolánk tanulmányi átlaga: 4,201 
Fizika átlag: 3,747 
Informatika átlag: 4,795 
Technika és életvitel átlag: 4,426  
 
 
Dunaújváros, 2010-06-30                                    Zloch Istvánné s. k. 
                                                                                     mk.vez. 



A természettudományi munkaközösség  2009/2010-es tanévének beszámolója 
 
 
 
Munkaközösségünk tagjai: Sárköziné Szumzer Erzsébet 
                                            Márkus Zoltán 
                                            Süveges Zoltán 
                                            Rohonczi István 
                                            Dr Somorácz Györgyné (óraadó)  
 munkaközösség-vezető: Kanálné Katona Edit 
      
1. Aktuális év eleji feladatok:  
Tanmenetek készítése, ellenőrzése  5-12. évfolyamon a következő tantárgyakból:  
-természetismeret: 5.e  és 6. e 
-egészségtan: 6. e 
-kémia, biológia, földrajz: 7.e 
-kémia, biológia, földrajz, egészségtan: 8.e 
-kémia, földrajz:  9. és 10. évfolyamon 
-biológia:10.- 12. évfolyamon  
-ESZÉF kémia 11-12. évfolyam  
-ESZÉF biológia 11-12. évfolyam 
-A NYEK 0. évfolyamának természettudományi modul keretében tanított tantárgy  
tantervének összeállítása. 
Szertárrendezés: kémia, biológia és földrajz szertárak Ebben a tanévben a Széchenyi István 
Iskolafejlesztési Alapítvány támogatásával a biológia szaktanterem egy projektorral 
gazdagodott. Segítségüket ezúton is köszönjük szépen.Terveink között szerepel a földrajz 
szaktanterem technikai fejlesztése egy DVD lejátszóval, a biológia szaktanterembe pedig 
hangfalakra szeretnénk pályázni jövőre. 
Egész tanévben rendszeres feladatot adott a kémia órákra, az emelt szintű kémia és biológia 
órákra a kísérletek előkészítése és a laboreszközök rendben tartása. 
                                      
2. Versenynevezés és felkészítés  
 
Az 5-8. évfolyamokon: 
 
a)7-8. évfolyam 
-Környezetvédelem  a jövőnkért vetélkedő ( Székesfehérvár) 
A Visteon Hungary Kft által szervezett  megyei környezetvédelmi  versenyre a 8.e   
csapata jutott be, ahol 7. helyezést értek el a 25 csapatból. Csapattagok: Bándi András, 
Kemele Dávid, Kanál Attila  ( Felkészítő tanáruk: Sárköziné Szumzer Erzsébet és Márkus 
Zoltán) 
-Környezetvédelmi és Katasztrófavédelmi Verseny  
Az iskolai fordulóba nyolc csapat nevezett be, közülük I. helyezést ért el és a vándorserleg 
tulajdonosa lett egy évre: Budai Lili, Németh Luca, Tompai Fanni és Maár Noémi a 8.e 
csapata. A II. helyezett: Papp Zsófia, Takács Vanda, Kardos Tiffani, Németh Luca.8.e, a III. 
helyezett a 7.e csapata: Müller Márta, Móró Johanna, Balogh Kata, és Hankusz Alexandra. A 
Szalki-szigeten megrendezett városi vetélkedőn az első két csapat képviselte gimnáziumunkat 
az általános iskolások kategóriájában. 
 -Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny (Székesfehérvár) 
A Szalki-szigeten megrendezett városi és városkörnyéki  versenyen III.. helyezést ért el a 8.e 



osztály csapata, tagjai: Budai Lili, Németh Luca, Tompai Fanni, Sztanó Kata. Ők a megyei 
versenyen IV. helyezést értek el. (Felkészítő tanáruk: Márkus Zoltán) 
A megyei versenyre továbbjutó diákok külön felkészítő foglalkozásokon vettek részt a  
dunaújvárosi Polgári Védelmi Kirendeltség  szervezésében. 
 -Városi Kémia Verseny (Petőfi Sándor Általános Iskola) 
A nyolcadikosok között I.helyezést ért el Zsidó Balázs 8.e (Felkészítő tanára: Márkus Zoltán) 
b) 5-8. évfolyam:                                                                                                                                                 
-Komplex természettudományi verseny (Petőfi Sándor Általános Iskola) 
-XI. Téli Madaraink megyei  verseny (Seregélyes) 
A versenyre mind a négy évfolyam diákjai beneveztek, összesen 8 csapat. A megyei       
versenyre az írásbeli fordulók alapján csapatunkat nem hívták meg.   
-XVIII. Kis Biológusok Találkozója 
Gimnáziumunk hagyományosan megrendezett városi és városkörnyéki versenyén a  
helyezést elérő diákok:  
I. hely Müller Márta 7.e és Bagi Virág 5.e (Felkészítő tanáruk: Kanálné Katona Edit) 
II. hely Surányi Viktória 7.e Felkészítő tanára: Kanálné Katona Edit) 
III. hely Kemele Dávid 8.e (Felkészítő tanára: Márkus Zoltán) 
c) 8. évfolyam 
-Szentágothai János biológia verseny (Arany János Általános Iskola) 
III. helyezett Szabó Martin 8.e (Felkészítő tanára: Márkus Zoltán) 
-Komplex Természettudományi Verseny (Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola ) 
 
 A  9-12. évfolyamokon: 
 
-Biológiából az OKTV második fordulójába jutott tanuló: 
Sahin-Tóth Judit 12.a (Felkészítő tanáruk: Márkus Zoltán és Dr Somorácz Györgyné) 
-Bugát Pál XXVI. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedőn 
iskolánkat 4 csapat képviselte. Az első 18 továbbjutó csapatba nem jutottak tovább,  
pontos helyezésükről eddig választ nem kaptunk. 
-A 2010. évi Víz világnapja környezetvédelmi pályázaton  megyei II. helyezést  
ért el Vékony Krisztina 10.a osztályos tanuló (Felkészítő tanára: Kanálné Katona Edit)  
-Környezetvédelmi és Katasztrófavédelmi verseny (iskolai forduló) 
I. helyezett: Szendrődi Zita, Sági Júlia, Tillinger Zsófia, Csathó Lotti csapata lett, így a  
11.e osztályé maradt a vándorserleg még egy évig.  
II. helyezett: Kárász Mátyás, Molnár Valentin, Loboda Ákos, Bartkó Viktor 9.e 
III. helyezett: Koós Gábor, Pál Dávid, Csathó Ábel, Árokszállási Ákos 10.e 
IV. helyezett: Józan Lajos, Jakab Roland, Főfai Szabina, Laklóth Krisztián 9.a 
A városi és városkörnyéki versenyen a négy helyezett csapat képviselte a gimnáziumot. 
-Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny városi és városkörnyéki versenyén II. helyezést ért 
a 9.e csapata, így a megyei fordulóba jutott. 
-Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny Székesfehérváron megrendezett megyei fordulóján  
III. helyezést ért el: Kárász Mátyás, Molnár Valentin, Loboda Ákos, Bartkó Viktor 9.e  
osztályos csapata.  
-Az Irinyi János Országos Középiskolai  Kémia Verseny megyei I. helyezettje : 
Fási Szabolcs 10.e osztályos tanuló  (Felkészítő tanára: Sárköziné Szumzer Erzsébet) 
-Rosti PálGimnázium, Általános és Szakképző Iskola által meghirdetett  „Európa nemzeti 
parkjai”megyei környezet- és természetvédelmi vetélkedőn  I. helyezést ért el a 11.e  
osztály csapata: Szalóki Ákos, Dömötöri Dóra, Várkonyi Krisztina (Felkészítő tanár:Márkus 
Zoltán) 
-AIDS városi vetélkedő II. helyezettje a 11.e osztály csapata lett: Dömötöri Dóra,Gábris   Zita, 



Rehány Orsolya, Barna Bianka és Szabó Zita (Felkészítő tanár: Márkus Zoltán) 
-XVIII. Kis Biológusok Találkozója 
I. hely : Palotai Gréta 12.a (Felkészítő tanára: Márkus Zoltán és Dr Somorácz Györgyné) 
Szalóki Ákos 11.e (Felkészítő tanárai: Kanálné Katona Edit és Márkus Zoltán) 
II. hely: Csehi Anna 11.a (Felkészítő tanára: Márkus Zoltán) 
III. hely: Grabarics Márkó 11.e (Felkészítő tanára:Márkus Zoltán) 
-A 16. Kőrösi Csoma Sándor nemzetközi földrajzversenyre, melyet  a szekszárdi Garay János 
Gimnázium hirdetett meg 4 diák jelentkezett a 10. évfolyamról. Továbbjutó tanuló nem volt. 
-Dr Árokszállásy Zoltán biológia- környezetvédelmi verseny (Miskolc) 
A második fordulóba diák a gimnáziumból nem jutott.                
-A komplex természettudományi vetélkedőkön a tanulók felkészítésében a Fizika- informatika 
munkaközösség tagjaival együtt vettek részt munkaközösségünk tagjai. 
 
3. Vizsgák:  
 
Munkaközösségünk ebben a tanévben is felkészítette a tanulókat a vizsgákra. Az írásbeli 
vizsgák feladatsorát a szaktanárok állították össze, javították és értékelték.  
1. Szintvizsga: 9.e osztályba szóbeli biológia vizsga  (Felkészítő tanáruk:Márkus Zoltán) 
Az osztály vizsgaátlaga : 4.01 (Egy tanuló igazgatói engedéllyel augusztusban vizsgázik) 
 
2. Záróvizsgák: 10.e osztályban írásbeli kémia vizsga ( Sárköziné Szumzer Erzsébet)  
Az osztály vizsgaátlaga:3.88 
10.e írásbeli földrajz vizsga ( Kanálné Katona Edit) 
Az osztály vizsgaátlaga: 3,77 (Egy tanuló sikertelen vizsgát tett.) 
 
3. Érettségi vizsgák:  
a)kémia középszintű érettségi vizsgát tett : 14 diák Felkészítő tanáruk:Sárköziné Szumzer 
Erzsébet.Vizsgaátlag az írásbeli és szóbeli vizsgarészekkel együtt: 82 % volt. 
b)földrajz középszintű vizsgát tett 15 diák (ebből előrehozott érettségi vizsgát  8 diák)     
Vizsgaátlaguk: 88 % Felkészítő tanáruk:Kanálné Katona Edit)           
c)biológia középszintű vizsgát tett: 7 diák, emelt szintű vizsgát tett: 18 diák.  
Eredményük: középszinten74 %, emelt szinten 65 %  volt.Felkészítő tanáruk Márkus Zoltán. 
Ebben a tanévben is próbaérettségit írtak a 12. évfolyamos ESZÉF tanulói biológia és kémia  
tantárgyakból. 
 
4. Tanulmányi kirándulások, előadások 
 
Biológia 11. ESZÉF terepgyakorlata Csákváron. (Felelős:Márkus Zoltán, kísérő: Dr. 
Somorácz Györgyné) A tanulók megfigyeléseiket projekt munkában összegezték. A két 
csoport terepgyakorlaton a Duna-part és a Kádár –völgyi Arborétum élővilágát is 
tanulmányozta.  
-Biológia 12. ESZÉF Rácalmási Nagy-szigeten végzett terepgyakorlati megfigyeléseket. 
(Felelős: Márkus Zoltán, kísérő: Dr Somorácz Györgyné) 
-A X. Országos Környezetvédelmi Konferencia-Dunaújváros találkozón az emelt szintű  
biológiát tanuló diákok közül 10-en vettek részt. 
-Szulik Ákos a 11. és 12. évfolyamos tanulóinknak tartott rendkívüli biológia órát az AIDS 
betegségről. Az előadás anyagát a Biológia tanítása módszertani folyóiratban is publikálta. 
-Dr Somorácz Áron: Az orvoslás története című előadását a 12. évfolyamos biológia ESZÉF 
tanulók hallgatták meg. 
 



 
  
6. Munkaközösségünk fő vállalásai:  
 
a)A XVIII. Kis Biológusok Találkozójának megszervezése és lebonyolítása. Az idei 
vetélkedőt tiszteletünk jeléül felajánlottuk a nemrég elhunyt kolléganőnknek, a verseny 
ötletadójának: Trencséniné Berzai Zsuzsannának. 
Az egyszerre négy helyszínen zajló verseny nagy népszerűségnek örvend diákjaink körében 
is. Bízunk abban, hogy a következő években is lehetőségünk lesz megrendezni a Diák 
Biológusok Versenyét. Ennek feltétele a pályázatokon nyert jutalmazásra fordított anyagi 
támogatás. Ebben a tanévben a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány és a Taberna 
könyvesbolt volt a fő támogatónk. Segítségüket ezúton is köszönjük! 
 Munkaközösségünk tagjai összehangolt csapatmunkával tették lehetővé a vetélkedő 
lebonyolítását, melyért mint munkaközösség-vezető ezúton mondok köszönetet!  
A jelentkezési lapok alapján a témakörök szerint a versenyzők kategóriába sorolása, az 
értékelés koordinálásának felelőse: Dr Somorácz Györgyné. A verseny lebonyolításáért felelt: 
Sárköziné Szumzer Erzsébet és a 10.c osztály. A zsűritagokkal a kapcsolattartás Márkus 
Zoltán feladata volt. Jutalmazás, értékelés felelőse: Kanálné Katona Edit Aktuális feladatok 
ellátása a versenyen: Süveges Zoltán  Ezúton köszönjük a szakmai zsűri munkáját is, akik 
évek óta megtisztelik vetélkedőnket jelenlétükkel, a legjobb helyezést elérő tanulók 
kiválasztásával. 
Örömünkre szolgál, hogy a jövő évi vetélkedő megrendezésére a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, az Építésügyi és Környezetvédelmi iroda pályázatán a szükséges 
anyagi támogatást megnyertük.(129.600 Ft-ot ajándékkönyvekre) 
Munkaközösségünk a nívós verseny megrendezését szeretné a következő években is folytatni. 
A támogatóink közül szeretnénk megköszönni a Trencséni család felajánlását, akik 
Trencséniné Berzai Zsuzsanna kolléganőnk posztomusz Dunaújvárosért Díj kitüntetésével 
járó összeget a verseny megrendezésére ajánlották fel. 
 
b)A Környezetvédelmi és Katasztrófavédelmi Verseny iskolai fordulójának megrendezésére, 
a 27 csapat felkészítésére, jutalmazására és vendéglátására összesen 189.000, Ft-ot nyert 
pályázaton munkaközösségünk. 
A pályázat célja a környezettudatos szemléletmód fokozottabb érvényesítése, a 
környezetvédelmi tudatos nevelés, szemléletformálás elősegítése a dunaújvárosi általános- és 
középiskolás tanulók számára környezetvédelmi és katasztrófavédelmi iskolai vetélkedők 
megrendezésével. 
A 7-12. évfolyamos diákok felkészülését az iskolai fordulóra munkaközösségünk tagjai  
segítették. Köszönet a 10.c osztály tanulóinak, akik részt vettek a verseny lebonyolításában. 
A következő tanévben megrendezésre kerülő vetélkedőre még több csapat jelentkezett. Az 
általános iskolai korcsoportból 8 , a középiskolaiból 22 Nagy létszámuk (120 tanuló) miatt a 
vetélkedő tervezett időpontja  2010 novemberében két délután lesz ismét. A pályázaton 
elnyert támogatás összege: 194.320 Ft.  
A 2009. évben megrendezésre került Környezetvédelmi és Katasztrófavédelmi Vetélkedőn 
elért eredmények összesítése alapján a középiskolák között I. helyezést ért iskolánk 78.85 % -
os teljesítménnyel, II. helyezést az általános iskolák között 81.25 %-os eredményével.  
 
6. Egyéb feladatellátás: 
-Biológia éretségi előkészítő közép- és emelt szinten (Márkus Zoltán) 
-Földrajz érettségi előkészítő óra (Kanálné Katona Edit) 
-Biológia szintvizsga szóbeli vizsgáztatás (Vizsgabizottsági tagok: Márkus Zoltán, Kanálné 



Katona Edit és Kovács Mira a 9.e osztály osztályfőnöke) 
-Kémia záróvizsga írásbeli  feladatsorának összeállítása és javítása (Sárköziné Szumzer 
Erzsébet) 
-Földrajz záróvizsga írásbeli feladatsorának összeállítása és javítása (Kanálné Katona Edit) 
-A továbbtanulás felelőse Süveges Zoltán, ebben a tanévben is ő tájékoztatta a 12. évfolyam        
osztályfőnökeit és diákjait a továbbtanulást segítő kiadványokról. 
-Természetbúvár szakkör 8. és 9. évfolyamos tanulóknak (Márkus Zoltán)  
- Az érettségi előkészítő foglalkozásokat munkaközösségünk tagjai a vizsgaidőszakig 
folytatták, segítve ezzel az érettségiző diákokat. Sajnáljuk, hogy ezek az órák hivatalosan 
márciusban megszűntek.   
 
 
7. Tanulmányi átlagok: 2009/2010-es tanévben: 
 
a) kémia: 3.87 
b) biológia: 3.87 
c) földrajz: 4.02 
 
8. Elismerés, továbbképzések,  
 
- Arany Katedra Emlékéremet kapott kolléganőnk Sárköziné Szumzer Erzsébet, akinek 
szeretettel gratulálunk ! 
-A Maxim Könyvkiadó és Oktatási Kft tankönyvbemutatóján képviselte munkaközösségünket 
Székesfehérváron (Kanálné Katona Edit) 
-A Magyar Környezeti Nevelés Egyesület továbbképzésén vett részt Dunaújvárosban 
(Kanálné Kanálné Katona Edit) 
-Informatikai alapozó képzésen vett részt 30 órás pedegógusképzési program keretében 
Kanálné Katona Edit 
 
 
Dunaújváros, 2010. június 30. 
 
 
Kanálné Katona Edit s. k. 
munkaközösség-vezető 



Beszámoló 
testnevelés munkaközösség 

2009/2010-es tanév 
 

Ettől a tanévtől Váczi János kollégánk nyugdíjba vonult, az ő helyére Szepessyné Azari Éva kolléganő 
érkezett. 
 
Érettségi: 
A tavalyi évben mindössze két diákunk választotta a testnevelést érettségi tantárgyként, idén 9 diákunk 
érettségizett testnevelésből..(4 tanuló a 12.B-ből, 3 diák a 12.C-ből egy a 12.E-ből, és egy 11. E-s tanuló 
tett előrehozott érettségit). Nyolc jeles és egy jó osztályzat született, a diákok becsületesen felkészültek 
Tapasztalatunk változatlanul az, hogy a gyakorlati rész igen hosszú ideig tart, és a diákok számára is 
nagyon fárasztó, kimerítő, mivel iskolánk nem rendelkezik minden téren a megfelelő felszereltséggel, 
ezért több helyszínen kell a vizsgát lebonyolítani, ami igen időigényes. Szeretnénk elérni, hogy a 
gyakorlati rész is az írásbeli időszakban kerüljön lebonyolításra. 
 
Versenyek, diákolimpia: 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is több sportágban szerepeltek diákjaink a különböző városi, megyei, 
területi és országos versenyeken. Országos bajnokaink vannak, Matkó Csaba a mezei futás egyéni 
számában nem talált legyőzőre, úszó lányaink pedig a 6x50 m-es gyorsváltóban utasítottak mindenkit 
maguk mögé. V. korcsoportos kézilabdás lányainknak ismét sikerült az országos döntőbe jutás, ahol a 
tavalyihoz képest egy helyet előreléptek, és zártak a 7. helyen úgy, hogy mezőnyjátékos állt mindvégig a 
kapuban. Szeretném az országos eredményeket kiemelni, a teljes eredménylistát pedig csatolom a 
beszámolóhoz. 
 

Rácz Noémi 10.B Floorball Diáko.V. korcs. kispályás országos 8. Antal Rózsa csapat sport

Hercsik Anna 10.B Floorball Diáko.V. korcs. kispályás országos 8. Antal Rózsa csapat sport

Kácsor Alexandra 10.B Floorball Diáko.V. korcs. kispályás országos 8. Antal Rózsa csapat sport

Tóth Fanni 10.B Floorball Diáko.V. korcs. kispályás országos 8. Antal Rózsa csapat sport

Baranyi Andrea 11.A Floorball Diáko.V. korcs. kispályás országos 8. Antal Rózsa csapat sport

Gacs Réka 11.A Floorball Diáko.V. korcs. kispályás országos 8. Antal Rózsa csapat sport

Maár Noémi 8.e Úszás diáko. IV.korcs. B kategória 100 m gyors országos 15. Antal Rózsa egyéni sport

Maár Noémi 8.e Úszás diáko. IV.korcs. B kategória 100 m hát országos 7. Antal Rózsa egyéni sport

Berekméri Dóra 10.A Úszás diáko. V. korcs. A kategória 6x50m gyors országos 1. Antal Iván csapat sport

Gyetvai Deborah 10.C Úszás diáko. V. korcs. A kategória 6x50m gyors országos 1. Antal Rózsa csapat sport

Orova Gréta 9.B Úszás diáko. V. korcs. A kategória 6x50m gyors országos 1. Antal Rózsa csapat sport

Őrsi Barbara 9.C Úszás diáko. V. korcs. A kategória 6x50m gyors országos 1. Antal Iván csapat sport

Soponyai -Szakács Mínea 9.B Úszás diáko. V. korcs. A kategória 6x50m gyors országos 1. Antal Rózsa csapat sport

Szögi Lucia 9.B Úszás diáko. V. korcs. A kategória 6x50m gyors országos 1. Antal Rózsa csapat sport

Soponyai -Szakács Mínea 9.B Úszás diáko. V. korcs. A kategória 100 m pillangó országos 7. Antal Rózsa egyéni sport



Vörös Flóra  6.e Úszás diáko. III.korcs. A kategória 100 m gyors országos 2. 
Ajtony 
Krisztina egyéni sport

Tóbiás Anett 7.e Teke Diákolimpia országos 2. Antal Rózsa egyéni sport

Bogdán Nikolett 10.A Tollaslabda Diákolimpia V. korcs. országos 2. Antal Iván egyéni sport

Piliszky András 11.A Tollaslabda Diákolimpia VI. korcs. országos 3. Antal Iván egyéni sport

Müller István 10.E Tollaslabda Diákolimpia V. korcs. Amatőr országos 9. 
Szepessyné 
Azari Éva egyéni sport

Matkó Csaba 10.E Mezei futás diákolimpia V. korcsoport  országos 1. 
Szepessyné 
Azari Éva egyéni sport

Budai Levente 10.A Mezei futás diákolimpia V. korcsoport  országos 6. 
Szepessyné 
Azari Éva egyéni sport

Hajdú Rita 11.E Mezei futás diákolimpia VI. korcsoport országos 10. Antal Rózsa egyéni sport

Budai Levente 10.A Mezei futás diákolimpia V. korcsoport csapat országos 2. 
Szepessyné 
Azari Éva csapat sport

Csathó Ábel 10.E Mezei futás diákolimpia V. korcsoport csapat országos 2. 
Szepessyné 
Azari Éva csapat sport

Hegyi Zoltán 10.E Mezei futás diákolimpia V. korcsoport csapat országos 2. 
Szepessyné 
Azari Éva csapat sport

Matkó Csaba 10.E Mezei futás diákolimpia V. korcsoport csapat országos 2. 
Szepessyné 
Azari Éva csapat sport

Salamon Zalán 9.C Mezei futás diákolimpia V. korcsoport csapat országos 2. Antal Iván csapat sport

Hajdú Rita 11.E Mezei futás diákolimpia VI. korcsoport országos 7. Antal Rózsa csapat sport

Szabó Zita 11.E Mezei futás diákolimpia VI. korcsoport országos 7. Antal Rózsa csapat sport

Rehány Orsolya 11.E Mezei futás diákolimpia VI. korcsoport országos 7. Antal Rózsa csapat sport

Balogh Edina 11.A Mezei futás diákolimpia VI. korcsoport országos 7. Antal Rózsa csapat sport

Schneider Ildikó 12.C Mezei futás diákolimpia VI. korcsoport országos 7. Antal Iván csapat sport

Matkó Csaba 10.E Atlétika Diákolimpia V. korcsoport 1500 m országos 3. 
Szepessyné 
Azari Éva egyéni sport

Budai Levente 10.A Atlétika Diákolimpia V. korcsoport 1500 m országos 5. 
Szepessyné 
Azari Éva egyéni sport

Matkó Csaba 10.E Atlétika Diákolimpia V. korcsoport 800 m országos 2. 
Szepessyné 
Azari Éva egyéni sport

Budai Levente 10.A Atlétika Diákolimpia V. korcsoport 800 m országos 7. 
Szepessyné 
Azari Éva egyéni sport

Karámos Karina 10.E Kézilabda Diákolimpia V.korcsoport országos 7. Antal Iván csapat sport

Simon Fanni 10.E Kézilabda Diákolimpia V.korcsoport országos 7. Antal Iván csapat sport

Idei Helen 10.A Kézilabda Diákolimpia V.korcsoport országos 7. Antal Iván csapat sport

Kácsor Alexandra 10.B Kézilabda Diákolimpia V.korcsoport országos 7. Antal Rózsa csapat sport

Hercsik Anna 10.B Kézilabda Diákolimpia V.korcsoport országos 7. Antal Rózsa csapat sport

Újhelyi Vivien 9.C Kézilabda Diákolimpia V.korcsoport országos 7. 
Ajtony 
Krisztina csapat sport

Turi Csilla 9.B Kézilabda Diákolimpia V.korcsoport országos 7. Antal Rózsa csapat sport

Schneider Eszter 9.A Kézilabda Diákolimpia V.korcsoport országos 7. 
Szepessyné 
Azari Éva csapat sport

Boldizsár Bianka 7.e Kézilabda Diákolimpia V.korcsoport országos 7. Antal Rózsa csapat sport

Tolvaj- Sebestyén Rati Réka 8.e Kézilabda Diákolimpia V.korcsoport országos 7. Antal Rózsa csapat sport

 

Ebben a tanévben is két egységünk szerepelt a „Parázs-varázs” elnevezésű rendezvény sárkányhajó 
versenyén,. 
 
Szabadidősport: 



Iskolánkban az idei tanévben majdnem mindennap volt a diákoknak lehetősége a tömegsport 
foglalkozásokon részt venni, ahol többnyire a floorballt, a kosárlabdát, a kézilabdát és a labdarúgást 
gyakorolták, valamint új kolléganőnk gyógytestnevelést is tartott a diákoknak. A konditerem 
kihasználtsága idén jóval kisebb volt a diákok részéről. 
A megszorítások miatt a tömegsport foglalkozások ideje a felére csökkent, valamint az érettségire történő 
felkészülést is ingyen végezték kollégáink. 
Az idei évben is szerveztünk sítábort Ausztriában (idén is pályaszállásunk volt), ahol igen sok diák vett 
részt.  
Idén is két alkalommal szerveztek diákjaink ún. éjszakai focit. A második alkalommal kevesebb csapat 
jelentkezett, így is jól sikerült mindkét délutáni sportprogram A 8. osztályosok az alsóbb osztályoknak 
szerveztek sportdélutánt nyuszi torna címen.  
 
Tanmenet: 
A tanmenet további újításra szorul, nem minden esetben fedi a tananyag a három hetes beosztást. 
Egységesíteni kellene az egyes sportágakban a szinteket is alkalmazkodva az érettségi követelményekhez. 
 
Ügyelet: 
A négy kolléga ügyeleti beosztás szerint látja el az órák közötti szünetekben az udvari ügyeletet, amit a 
gyerekek igényelnek is, különösen a kisebbek tartózkodnak sokat az udvaron. Ez az idén már jobban 
működött. 
 
Felszereltség: 
Úgy gondoljuk, a lány-és fiú öltöző tisztaságára jobban kéne diákjainknak ügyelnie. Fontos lenne, hogy a 
tanulók jobban megbecsüljék a felújított öltözőket, sajnos még mindig sok a szemét egy-egy osztály után. 
A zuhanyzókat még mindig nem igazán használják diákjaink. Idén nagy összeget kaptunk az 
alapítványtól a konditerem felújítására, a megrendelések folyamatban vannak. A konditerem azért 30 
főnek így is szűkös lesz. Szeretnénk kérni, hogy egy időben egy osztálynak legyen tesi órája, amennyiben 
ez megoldható. 
 
Probléma 
Szomorúan vettük tudomásul, hogy jövőre úgymond megszűnik a csoportbontás a testnevelésben, azaz 
egy osztályban egy testnevelő dolgozik majd, fiúk, lányok együtt lesznek. Az fáj a legjobban, hogy a 
megszorítások miatt csak a testneveléshez nyúlt a vezetőség. Más tantárgyakban minden marad a régiben. 
Esetleg lehetett volna fokozatosan is megoldani az összevonást. Pl. 11. és 12. osztályban maradt volna a 
bontás. 
 
 
Dunaújváros, 2010. június 30. 
 
 
Ajtony Krisztina s. k. 
munkaközösség-vezető 
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