
 
 

 
 

 

 

A magyar munkaközösség bemutatkozása 

 

 

 

 

Csorba Edit magyar-történelem szakos tanár 

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

Hallai Csilla magyar-könyvtár szakos tanár, munkaközösségvezető-helyettes 

Kissné Korbel Andrea magyar-történelem szakos tanár 

Matula Gabriella magyar-történelem szakos tanár 

Mikecz Tamásné magyar-latin szakos tanár, pályázatfigyelő 

Mikecz Tamás magyar-történelem szakos tanár 

Ruh Katalin magyar szakos tanár, weboldalfelelős 

Scheuringné Domonkos Éva magyar-francia 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, 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 2018. február 21-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 2017/18-es tanévben 

 

verseny neve tanuló neve 
tanuló 

osztálya 
helyezés felkészítő tanár 

Szavalóverseny (iskolai forduló) Nádasy Róza 8.a 1. Matula Gabriella 

  Gordon Emília 12.d 1. Ruh Katalin 

  Verebes Anna 7.a 3. Csorba Edit 

  Barki Zsófia 7.a 3. Mikecz Tamásné 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny (iskolai forduló) Vas Hanna Rebeka 7.b 1. Matula Gabriella 

  Mészáros Melánia 7.b 2. Matula Gabriella 

  Őry Virág 7.a 3. Matula Gabriella 

  Koltányi Nóra 8.b 1. Ruh Katalin 

  Silvester Noémi 8.b 2. Vigh Hajnalka 

  Bajtai Bianka 8.b 3. Vigh Hajnalka 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny (kerületi forduló) Vas Hanna Rebeka 7.b 1. Matula Gabriella 

  Koltányi Nóra 8.b 1. Ruh Katalin 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny (budapesti 

forduló) Vas Hanna Rebeka 7.b   Matula Gabriella 

  Koltányi Nóra 8.b   Ruh Katalin 

Szép Magyar Beszéd (iskolai forduló) Kiss Boglár  8.a 1. Matula Gabriella 

  Bartha Eszter 7.b 2. Csorba Edit 

  Takács Boglárka 7.a 3. Matula Gabriella 

  Oláh Hajnalka 10.b 1. Csorba Edit 

  Magyari Anna  9.a 2. Matula Gabriella 

  Orosz Kamilla 10.d 3. Csorba Edit 

  Ott Márk 10.d 3. Csorba Edit 

Szép Magyar Beszéd (budapesti forduló) Oláh Hajnalka 10.b   Csorba Edit 

Bolyai Anynyelvi Csapaverseny (területi forduló) 

Zun Panna, Koltányi Nóra, Martin 

Eszter, Úr Boglárka 8.b 3. Ruh Katalin 

Szavalóverseny (kerületi forduló) Nádasy Róza 8.a közönségdíj Matula Gabriella 

Szabó Magda Irodalmi és Művészeti Emlékverseny 

budapesti froduló 

Martin Eszter 8.a, Nádasy Róza 8.a, 

Vass Virág Jázmin 8.a, Kiss Virág 

Anna 8.a   1. Hallai Csilla 



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 5. Az aradi vértanúk - rádiós megemlékezés 

október 10. Kazinczy-verseny 

november 13. A magyar nyelv napja - rádiós megemlékezés 

november 21. Vers és prózamondó verseny 

december 1. - szalagavató 

január 23.  A magyar kultúra napja - megemlékezés 

március 14-i megemlékezés – iskolai ünnepély 

május 3. 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                                                                                          



                              ifjúsági könyvsarok                               a Szabó Magda-versenyre készített képregény részlete 

kiadványaink:                          

  
 

 

 

 

 



Versenyfelhívásaink a 2018-19-es tanévben 

 

 

 
Iskolánk magyar szakos munkaközössége 

 

 

SZÉP  MAGYAR  BESZÉD 
 

versenyt rendez 

 

2017. október 10-én 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 

Csorba Edit és Hallai Csilla tanárnőknél lehet. 

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 



Szavalóverseny 

 
 

A Szerb Antal Gimnázium szavalóversenyt hirdet minden verset kedvelő diák 

számára 

Időpontja: 2018. november 21. (szerda) 15 óra 

Helye: Díszterem 

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

 

 

 

Szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a verseket és szívesen 

szaval 

 

 

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

világirodalom gyöngyszemei közül.  

  

                                             Jelentkezzetek tanáraitoknál! 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                   Szervezők:  Domonkos Éva és  

                                                                                        Ruh Katalin  tanárnő  

 

 



A 2018-19-es tanévben iskolánk ismét meghirdeti  

 

a diákíró versenyt. 

 
 

 

Pályázhatsz versekkel, novellákkal, elbeszélésekkel; 

esszékkel, kritikákkal, egyéb írásokkal. 

 

 

 
Munkáiddal 2019. jan. 18-ig keresd meg  

Tóth Emma tanárnőt 

az első emeleti tanáriban! 

 
Köszönjük részvételedet. 


