
PETŐFI-PÁLYÁZAT 

2015/2016 
A pályázatokat az iskola könyvtárába adjátok le!  

A leadás határideje: 2016. február 12. 

 

Természetismeret 
 

Készíts ppt bemutatót, vagy társasjátékot, vagy kártyajátékot! 

 Témakörök az 5. és a 6. osztályos természetismeret könyvekből: 
- Az anyagok világa 

- Élet a kertben 

- Ház körül élő állatok 

- Az időjárás 

- Környezetünk ábrázolása, a térkép 

- Hazai tájakon 

- A Föld 

- Az éghajlat 

- Hazai erdők 

- Rétek, mezők, szántóföldek 

- Vizek, vízpartok 

- Az ember szervezete és egészsége 

 

Fontos! A munkád legyen pontos, látványos, színes, vázlatos, könnyen áttekinthető! 

Biológia 
7-8. c biológia Petőfi pályázat témakörei: 

Készíts ppt bemutatót, vagy társasjátékot, vagy kártyajátékot! 

Témakörök a 7. és 10. osztályos biológia könyvekből: 
- A trópusi éghajlati övezet 

- A mérsékelt éghajlati övezet 

- A hideg éghajlati övezet 

- Az ezerarcú gombák 

- Csodálatos növényvilág 

- Mikrovilág 

- Az első állatok 

- Csúszómászók, héjasok, soklábúak 

- Gerincesek törzse 

Egyéb témák a 11. osztályos biológia tankönyvből: 
- Az ember létfenntartó működései 1. A keringési rendszer 

-  Az ember létfenntartó működései 2. Az emésztőrendszer 

- Az ember létfenntartó működései 3. A légzés 

- Az ember létfenntartó működései 4. A kiválasztás 

- Az ember létfenntartó működései 5. A kültakaró 

- Az ember létfenntartó működései 6. A mozgás szervrendszere 

Fontos! A munkád legyen pontos, látványos, színes, vázlatos, könnyen áttekinthető! 



9-12. évfolyam biológia Petőfi pályázat témakörei: 

Készíts ppt bemutatót, vagy társasjátékot, vagy kártyajátékot! 

Témakörök a 10., 11. és 12. osztályos biológia könyvekből: 
- A sejtek felépítése és működése 

- Az ember létfenntartó működései 1.  A keringési rendszer 

-  Az ember létfenntartó működései 2.  Az emésztőrendszer 

- Az ember létfenntartó működései 3.  A légzés 

- Az ember létfenntartó működései 4.  A kiválasztás 

- Az ember létfenntartó működései 5.  A kültakaró 

- Az ember létfenntartó működései 6.  A mozgás szervrendszere 

- Az életműködések szabályozása 1.  A hormonális rendszer 

- Az életműködések szabályozása 2.  Az idegrendszer 

- Szaporodás, szexualitás 

- Genetika 

- Életközösségek 

- Hazai életközösségek 

- Etológia 

- Evolúció 

 

 

Fontos! A munkád legyen pontos, látványos, színes, vázlatos, könnyen áttekinthető! 

 

 

Kémia 

 
1. Omega 3-6-9: mire jó, miben más? 

 Az omega 3-6-9 zsírsavak rövid kémiai, biokémiai bemutatása, táplálkozástani 

jelentőségükre kitérve. 

 

2. Neves kémikusok munkásságának (vagy más kémiához kapcsolódó 

tudománytörténeti téma) bemutatása prezentáció formájában 

 A választott tudós munkásságát/választott témát érdekes formában kell bemutatni. 

 

3. A réz a természetben és a laboratóriumban 

 A réz ásványai, elem előállítása, biokémiai szerepe, laboratóriumi vegyszerként való 

felhasználása. 

 

4. A mangán a természetben és a laboratóriumban 

 A mangán ásványai, elem előállítása, biokémiai szerepe, laboratóriumi vegyszerként 

való felhasználása. 

 

5. Alkálifémek a természetben és a laboratóriumban 

 Az alkálifémek ásványai, elemek előállítása, biokémiai szerepük, laboratóriumi 

vegyszerként való felhasználásuk. 

 



6. A kőolaj 

 keletkezése, összetétele, feldolgozása. 

 

7. A légkör kémiája 

 összetétele; az ózon; légszennyezés 

 

8. A víz kémiája a természetben 

 a víz körforgása; a természetes vizek összetétele; a természetes vizek öntisztulása; 

mérgező vízszennyezések 

 

9. Bármely kémiai témához kapcsolódó játék leírása és elkészítése 

 tanulást segítő; érdekes, színes; egyedül vagy csoportosan használható játék 

szabályrendszerének kidolgozása és a játék elkészítése 

 

 

Rajz 
 

1. Tetszőleges vers illusztrálása (lehet sorozat is, maximum 3 db) 

2. Saját mű (tetszőleges képzőművészeti alkotás, tetszőleges műfajban) 

3. Egy képzőművészeti alkotás bemutatása (prezentáció) 

Forrásként legalább két nyomtatott szakirodalmat is kérek megjelölni az interneten kívül. 

 

 

Ének-zene 

 
1. Kedvenc népdalom (elemzés, története, változatai, földrajzi behatárolása, rajzos  

illusztrációk, személyes benyomások) 

2. Kedvenc hangszerem (a hangszer felépítése, története, helye a zenekarban, szólista 

szerepe, jellemző művek) 

3. Állatok a zenében (Vivaldi, Haydn, Saint-Seans, Respighi stb zenéjében) 

4. Liszt Ferenc és Magyarország (az életrajzi vonatkozások és a művek alapján) 

5. A kottaírás története (a neumáktól a modern kottáig) 

 

 

 

 

 

 



Történelem 
7-8. évfolyam + 9.a és a 9.b 

 
1. A vikingek 

2. Élet egy középkori kolostorban 

3. Arab tudósok a középkorban 

4. A knósszoszi palota 

5. Tengeri hadviselés az ókorban 

6. Egy népvándorlás kori germán nép bemutatása 

7. Buddha élete 

8. Exodus – A zsidók kivonulása Egyiptomból 

9. Babilon – Nabukodonozor idején 

10. A föníciai gyarmatosítás 

11. A krétai kultúra (építészet, írás, vallás …) 

12. Jóshelyek és szentélyek Hellászban 

13. Hajós voltam az ókori Föníciában 

14. A perzsa hadviselés és hódítás az ókorban 

15. Étkezési szokások az ókori Rómában 

16. Élet egy középkori városban 

17. Mátyás király udvarában éltem 

18. Várostromok a középkorban 

19. Ókori hadvezérek élete 

20. Római emlékek Pannóniában 

 

9.c -12. évfolyam: 
 

1. Szálasi Ferenc, a magánember 

2. Horthy Miklós száműzetésben 

3. Zsidó színészek, művészek a két világháború közötti Magyarországon 

4. Szórakozás és hétköznapok az 1950-es évek Magyarországán 

5. Magyarok külföldön a Kádár-korban 

6. Magyar vádlottak Nürnbergben 

7. Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjárata 

8. Az Erdélyi fejedelmek feleségeinek életútja (Pl.: Károlyi Zsuzsanna, Brandenburgi 

Katalin, Lórántffy Zsuzsanna, Báthory Zsófia) 

9. Habsburg Mária életútja 

10. Mária Terézia testőre voltam 

11. A karácsonyi szokások kialakulása Magyarországon 

12. Egy XIX. századi diák egy napja; egy XIX. századi gimnázium bemutatása 

13. A keresztény felekezetek eltérő szimbólumai, templomai 

14. Élet egy középkori városban 

15. Mátyás király udvarában éltem 

16. Várostromok a középkorban 

17. Az Anjou-család felemelkedése 

18. Élet Szulejmán szultán udvarában 

19. Szórakozási lehetőségek a reformkori Pest-Budán 

20. Becsületbeli ügyek – párbaj a dualizmus korában 

21. A magyar filmgyártás sikerei a két világháború között 

22. Tengeri hadviselés az első világháborúban 

23. A napóleoni háborúk  

 



Földrajz 
7-8. évfolyam: 
 

1. Különleges szelek és jellemzőik 

2. Időjárási mérések lakóhelyemen (1 hónap mérési adatainak feldolgozása) 

3. Vulkanizmus Magyarország területén a földtörténeti múltban 

4. A Mars kutatása – Mars-expedíciók tervei 

5. Magyarok és az űrkutatás 

 

9-12. évfolyam: 

 
1. A Sárvíz szabályozása 

2. Európai csatornák 

3. A magyar tengerhajózás története 

4. A BAM-vasút története és működése 

5. A dohány termesztésének és feldolgozásának története Magyarországon 

6. Az autópályák története Magyarországon 

7. Sárbogárd térképeinek névrajza (dűlő nevek, „szőlőhegyek”, utca nevek, tanyák, 

majorok, puszták) 

8. A Mars kutatása– Mars-expedíciók tervei 

9. Magyarok és az űrkutatás 

10. A magyar autógyártás múltja és jelene 

11. A McDonalds története 

12. A magyar édesipar története 

13. Fejér megye demográfiai viszonyai 

14. Az ipari forradalom kulcstalálmányai 

15. Időjárási mérések lakóhelyemen (1 hónap mérési adatainak feldolgozása) 

16. A földrészek legmagasabb hegycsúcsai és meghódításuk 

17. Vulkánok Afrikában 

18. Sivatagok Amerikában 

19. Geológia/geomorfológia a kerékpár nyergéből 

20. Túraleírás Sárbogárd környékén 

 

 

 Idegen nyelvekből 
Angol nyelv: 

 

Külön hivatkozásban vannak a feladatok. 

 
 

 

 

Orosz nyelv:  
 

Kérdéseitekkel Barabás Irén tanárnőhöz fordulhattok.   

 

Olasz nyelv: 

 

A feladatokról Bunfordné Szőnyegi Csilla tanárnő ad tájékoztatást. 



 

Latin örökségünk: 

5.c osztály:  
1. Prométheusz története 

2. A Minotaurusz-mítosz  + illusztráció (saját kezű!) 

3. Daidalosz és Ikarosz 

4. Héraklész kalandjai 

 

6. osztály 
 

Témakörök:  
1. Bencés rend és Pannonhalma ismertetése.  

- Összefoglaló jellegű munka képekkel és írásos dokumentumokkal.  

2. Mátyás királyról szóló történetek valamelyikének ábrázolása.  

- Ötletek a kivitelezéshez: képregény, bábok készítése, papírmasé stb.  

3. Biblia és képzőművészet  

- Keress minél több képzőművészeti alkotást, melyek az alábbi bibliai történetekhez kapcsolódnak! 

Ismertesd is az alkotásokat!  

- Választható történetek:  

o A tékozló fiú története 

o Angyali üdvözlet 

o A kánai menyegző  

Fontos! 
A választott munka legyen igényes, könnyen áttekinthető, plágiumtól mentes.  

 

Francia nyelv:  

 

A feladatokról Némethné Dr. Müller Viktória tanárnő ad tájékoztatást. 

 

Német nyelv: 

 

Külön hivatkozásban vannak a feladatok. 



Anyanyelv és művelődés, magyar nyelv és irodalom 
 

5–8. osztály 
 

1. Önálló művek készítése (mese, novella, vers stb.) 

2. Olvastam egy jót! (Az olvasott alkotás élményszerű bemutatása) 

3. Hogyan fejeznéd be másképpen Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk c. regényét? Írd meg a 

folytatást! 

4. Készíts „képregényt” Fazekas Mihály Lúdas Matyi c. műve alapján! 

5. A Szent Johanna gimi és a mi iskolánk – készítsd el a két iskola összehasonlítását! 

Igyekezz minél több szempontból összehasonlítani a két iskolát (összefüggő fogalmazás 

keretében)! 

6. Robinson facebookkal és mobiltelefonnal. Hogyan képzeled el életét a lakatlan szigeten? 

7. Hogyan folytatnád Jókai Mór A nagyenyedi két fűzfa című alkotását? 

8. Egy szabadon választott Jókai-regény bemutatása, elhelyezése az író pályáján (Csak 

nyomtatott forrásokat használhatsz!) 

9. Jókai és kora – Mutasd be minél sokszínűbben a kort, amelyben Jókai élt! (történelem, 

mindennapok, divat, étkezés, tudomány, szokások, szórakozás stb.)  

10. Tulajdonnevek köznevesülése – Készíts szótárt olyan szavakból, amelyek ma köznevek, 

de valaha tulajdonnevek voltak, magyarázd is! 

11. Divatos keresztnevek napjainkban és régen– Iskolánk tanulóinak neve alapján végezz 

kutatást és összehasonlítást! 

12. Kalandjaim kedvenc mesehőseimmel – Kitalált történet írása ismert mesék szereplőivel. 

13. Nagyszüleim olvasmányélményei – Munkádban mutasd be, milyen műveket olvastak 

nagyszüleid gyerekkorukban, miért tetszettek nekik! Jó lenne, ha egyiket te is elolvasnád, 

s véleményedet összehasonlítanád nagyszüleidével! 

14. 65 éves iskolánk - Szüleim, nagyszüleim is ebbe a gimnáziumba jártak – élményeik, 

emlékeik bemutatása (szkennelt dokumentumokkal) 

15. Az én iskolám – készíts multimédiás bemutatót a gimnáziumról (képet, hangot, szöveget 

egyaránt használhatsz).  

 

 

9–12. osztály 

 
1. Önálló művek készítése (mese, novella, vers stb.) 

2. Olvastam egy jót! (Az olvasott alkotás élményszerű bemutatása) Miért tetszett?  

3. Így tanítanám…Egy tanóra multimédiás feldolgozása 

4. Részlet a tankönyvemből (egy nyelvtan- vagy irodalomanyag tankönyvi fejezetének 

megtervezése) 

5. Egy szabadon választott Ady-kötet bemutatása – olvasmányélmény alapján 

6. Készítsd el egy, a korosztályod tagjait olvasásra buzdító multimédiás reklámkampány 

tervét! 

7. A Nyugat című folyóirat egyik számának elemző bemutatása 

8. Az én iskolám – készíts multimédiás bemutatót a gimnáziumról (képet, hangot, szöveget 

egyaránt használhatsz).  

9. A közösségi oldalak nyelvhasználata (Vizsgáld meg, értékeld, a közösségi oldalak 

nyelvét! Mennyire normakövető a nyelvhasználat? ) 

10. Bakik a tanórákon (önálló gyűjtőmunka magyarázatokkal) 

11. Hőstípusok Akhilleusztól  Supermanig. Ki a hős a 21. században? 



12. A Szent Johanna gimi és a mi iskolánk – készítsd el a két iskola összehasonlítását! 

Igyekezz minél több szempontból összehasonlítani a két iskolát (összefüggő fogalmazás 

keretében)! 

13. Az olümposzi istenek mindennapjai – Fantáziád segítségével készítsd el az írást!  

Használd fel tudásodat a görög istenekről! 

14. Tulajdonnevek köznevesülése – Készíts szótárt olyan szavakból, amelyek ma köznevek, 

de valaha tulajdonnevek voltak, magyarázd is! 

15. Divatos keresztnevek napjainkban és régen– Iskolánk tanulóinak neve alapján végezz 

kutatást és összehasonlítást! 

16. Nagyszüleim olvasmányélményei – Munkádban mutasd be, milyen műveket olvastak 

nagyszüleid fiatalkorukban, miért tetszettek nekik! Jó lenne, ha egyiket te is elolvasnád, s 

véleményedet összehasonlítanád nagyszüleidével! 

17. 65 éves iskolánk - Szüleim, nagyszüleim is ebbe a gimnáziumba jártak – élményeik, 

emlékeik bemutatása (szkennelt dokumentumokkal) 

18. Szerkeszd meg a Te iskolaújságod (nyomtatott vagy elektronikus) 2016. tavaszi számát! 

19. Miért nem olvasok? (Fogalmazd meg, hogy miért nem veszel kezedbe könyvet! Miért 

tartod távol magad az olvasástól? Írásod legyen meggyőző!) 

20. Az én március 15-ei műsorom. Készítsd el az ünnep forgatókönyvét! Írd meg az elhangzó 

ünnepi beszédet! Tervezd meg a műsor minden egyes elemét (zene, koreográfia, elhangzó 

versek, énekek stb.)! 

 

 

Testnevelés 

 
1. Készítsd el egy akadálypálya tervrajzát az iskolánk területére! 

2. A magyar női kézilabda-válogatott szereplése a 2015-ös világbajnokságon. Németh András 

szövetségi kapitány mennyiben okolható a 11. helyezésért? 

3. A magyar labdarúgás helyzete Európában 

4. 2024-ben Magyarország rendez-e nyári olimpiát? Esélyek latolgatása. 

5. Szerinted melyik három sportág a legeredményesebb Magyarországon? Véleményedet 

részletes indokold! 

6. A 2016-os Rio de Janeiró-i olimpia bemutatása.(Az olimpiai játékok elnyerésének 

eseményei; előkészületek – építkezések; a magyar részvétel esélyei … érdekességek) 

 

 

Technika és életvitel 

 
1. Az én kertem  

- Miniatűr kert elkészítése kreatív módon.  

2. Együk körbe a Földet! 

- 10 ország 10 jellegzetes étel. Rajzok és receptek. 

3. A teázás kultúrája 

- Az alábbi országok teázási szokásairól szóló projekt képekkel és szöveggel: Anglia, Oroszország, 

Törökország, Japán. Fontos: Minden ország szokását mutassa be a pályázó! 

4. Kacsalábon forgó kastély 

- Saját kastély elkészítése. Ötletek: makett, gyurma, agyag, fa… 

Fontos! 
Legyen munkád önálló, igényes, átgondolt és persze kreatív!  

 



Fizika 
A fizikai világ és a fény (minden korcsoport a saját tanult szintjén ,elemi 

részecskék: neutron, proton, elektron, foton , kvarkok) 

 

A feladattal kapcsolatosan Schmidt tanár úr ad felvilágosítást. 
 

Matematika 

 
5-6. évfolyam: A feladatokról Molnár Margit tanárnőnél érdeklődhettek. 

7-8. évfolyam: A feladatokról Varga Piroska tanárnőnél érdeklődhettek. 

9-10. évfolyam: A feladatokról Lovászné Tóbel Katalin tanárnőnél érdeklődhettek. 

11-12. évfolyam: A feladatokról Takács Sándor tanár úrnál érdeklődhettek. 

 

Külön hivatkozásban vannak a feladatok. 

 
 

Informatika 
 

5 - 6.c Beadandó: minimum 3 feladat 

1. Rajzolóprogram segítségével (pl. Paint) készítsed el az iskolád homlokzati 

képét!  

a) A rajzlap mérete 10 cm * 7 cm legyen! 

b) A mentés formátuma legyen .JPG!  

2. Készíts egy felhívást A5-ös méretben a szelektív hulladékgyűjtésre 

szövegszerkesztő segítségével! 

a) Használj oldalszegélyt! 

b) Helyezz a szöveg mögé képet! 

c) A mentés formátuma .doc vagy .docx legyen! 

3. Készítsd el az iskolád csengetési rendjét A4-es méretben szövegszerkesztő 

segítségével!  

a) A mentés formátuma .doc vagy .docx legyen! 

4. Készíts öt diakockából álló bemutatót kedvenc állatodról, vagy 

állatfajtádról!  

a) Használj áttűnést, animációt! 

b) Legalább a diakockák egyikén helyezz el képet! 

5. Készíts egy programot –mondatszerű algoritmus leírással, amivel az iskola 

pincéjéből az informatika terembe juthatsz!  

 

 



7-8.c - Beadandó: minimum 3 feladat 

1. Készíts a matematika, kémia vagy fizika tankönyved címoldalához egy 

borítótervet! (Csak az előlapot kell megtervezned!) 

a) Használd hozzá a Paint programot!  

b) Ügyelj arra, hogy a tankönyv méretének megfelelő borítót 

tervezzél!  

2. Szövegszerkesztő segítségével tervezz névjegykártyákat magadnak! 

a) A névjegykártyák mérete legyen 8,5 cm * 5 cm!  

b) Tervezd meg az elhelyezést úgy, hogy egy A4-es lapon minél több 

névjegykártya legyen elhelyezhető!  

3. Tervezz költségkalkulációt az osztályod egy jövőbeni kirándulásához. 

Használj táblázatkezelő programot.  

a) Gondolj az utazók számára, az étkezésre, a szállásra, a belépőkre! 

4. Készíts 10 diakockából álló bemutatót kedvenc állatodról, vagy 

állatfajtádról!  

a) Használj áttűnést, animációt! 

b) Legalább a diakockák egyikén helyezz el egy videót! 

5. Készíts egy programot –mondatszerű algoritmus leírással vagy 

folyamatábrával , amivel az iskola pincéjéből az informatika terembe 

juthatsz! 

9-12. osztály 

Készíts bemutatót, melyet tanórán lehet használni. Választható bármelyik tárgy. 

Az első dián tüntesd fel: a választott téma címét, a nevedet. 

A tartalom összeállításánál törekedj arra, hogy egyszerűen, érthetően fogalmazz! 

Tegyél fel kérdéseket, amelyek megválaszolásával ellenőrizni lehet, hogy a 

közönség megértette a legfontosabb mondanivalódat. 

Az utolsó dián sorold fel a felhasznált forrásokat a szerzői jogoknak megfelelően, 

részletesen! 

A bemutató fájl kiterjesztése legyen ppt, pptx, 

A fájl nevében ne használj ékezetes karaktereket sem szóközt! 

További hang vagy videó fájl is csatolható a bemutatóhoz. 

A pályamunka terjedelme: 15-25 dia  

Az értékelés szempontjai: 

 Tartalom 

 Kreativitás 

 Esztétika 

 Egyéni, következetes stílus  

 Egyszerű, könnyen érthető hangvétel 

 Az elkészített multimédia elemek színvonala 

 A felhasznált szoftverekben rejlő lehetőségek kihasználása 


