
PETŐFI-PÁLYÁZAT 

2016/2017 

A pályázatokat az iskola könyvtárába adjátok le!  

A leadás határideje: 2017. február 17. 

 

Természetismeret 

 

Lehet készíteni: 

1. társasjátékot 

2. ppt-t 

3. kártyajátékot 

4. képregényt 

5. fali tablót 

6. kisfilmet 

7. dalt 

8. verset 

9. rejtvényt 

10. újságot 

 

Témák:  Az 5. és 6. osztályos természetismeret tankönyvekből meríthetők. 

 

Biológia 

BIOLÓGIA (7-8. OSZTÁLYOK) 

Lehet készíteni: 

1. társasjátékot 

2. ppt-t 

3. kártyajátékot 

4. képregényt 

5. fali tablót 

6. kisfilmet 

7. dalt 

8. verset 

9. rejtvényt 

10. újságot 

 

Témák:  A 7. és 8. osztályos biológia tankönyvekből meríthetők. 

BIOLÓGIA (9-12. OSZTÁLYOK) 

Lehet készíteni: 

1. társasjátékot 

2. ppt-t 

3. kártyajátékot 

4. képregényt 

5. fali tablót 

6. kisfilmet 

7. dalt 

8. verset 



9. rejtvényt 

10. újságot 

 

Témák:  A 10-12. osztályos biológia tankönyvekből meríthetők. 

 

 

Kémia 

 

1. A 7., 8., 9., és 10. - es  kémia tankönyvek bármelyikében szereplő téma feldolgozása, 

bemutatása ppt formátumban 

2. A főzés kémiája (Mi történik a hús sütésekor, a zöldségek párolásakor …stb?) 

3. A parfümök kémiája (Milyen anyagokból állhatnak a parfümök?) 

4. Mivel szépítjük magunkat? (arckrémek, arcfestékek összetétele, a krémek hatóanyagai) 

5. A lőportól az atombombáig (A fegyverekben, robbanószerekben használt anyagok 

ismertetése.) 

6. 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. Kodály Zoltán élete és művei (Kodály halálának 50. évfordulója alkalmából) 

2. Zeneszerzők magyarországi kapcsolatai (pl.: Haydn, Beethoven, Brahms, Liszt …) 

3. Nők a zeneművészetben 

4. Kedvenc hangszerem, kedvenc előadóm. 

 

Történelem 

 

7-8. évfolyam + 9.a  

 

1. A föníciai gyarmatosítás - Hajós voltam az ókori Föníciában 

2. A perzsa hadviselés és hódítás az ókorban 

3. Étkezési szokások az ókori Rómában 

4. Élet egy középkori városban 

5. Várostromok a középkorban 

 

9.c -12. évfolyam: 

 



1. Zsidó színészek, művészek a két világháború közötti Magyarországon 

2. Szórakozás és hétköznapok az 1950-es évek Magyarországán 

3. Magyar vádlottak Nürnbergben 

4. Habsburg Mária életútja 

5. Mária Terézia testőre voltam 

6. Várostromok a középkorban 

7. Szórakozási lehetőségek a reformkori Pest-Budán 

8. A magyar filmgyártás sikerei a két világháború között 

 

 

 

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 világ legnagyobb vállalatainak bemutatása (történet, hatásuk …) 

12. A magyar édesipar története 

13. Fejér megye demográfiai viszonyai 

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

15. A földrészek legmagasabb hegycsúcsai és meghódításuk 

16. Vulkánok Afrikában 

17. Sivatagok Amerikában 

 

 

 Idegen nyelvekből 

Angol nyelv: 

 

5-6. o. és 7-8. o. a szokásos játékos feladatlap. 

9-10. illetve 11-12. o. szövegfordítás és szövegalkotás a megadott szavakból. 

A pontos feladatokról a szaktanárok adnak információt. 

 

 



Orosz nyelv:  

 

Orosz nyelv 11. évfolyam:  

Fordítás oroszról magyarra - érdeklődni a szaktanárnál. 

Orosz nyelv 10. c (szakkör)  

Érdeklődni a szaktanárnál.  

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   

3. Daidalosz és Ikarosz 

4. Héraklész kalandjai 

Meséld el a kiválasztott történetet saját szavaiddal (minimum egy A/4-es oldal terjedelemben), és 

készíts (Ne a rokonság!) hozzá igényes, színes illusztrációt! 

 

6. osztály 

 

Biblia és képzőművészet  

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

kapcsolódnak! Mutasd be az alkotásokat!  

- Választható történetek:  

o A tékozló fiú története 

o Angyali üdvözlet 

o A kánai menyegző  

Kézzel írott, de igényes kivitelezésű pályamunkákat várunk! Tüntesd fel az alkotások 

pontos származási helyét is! 

 

Francia nyelv:  

 

A feladatokról Némethné Dr Müller Viktória tanárnő, Zsiga Attiláné tanárnő és Müller Csaba 

tanár úr ad tájékoztatást. 

 

Német nyelv: 

 

A 9-10. és 11-12. o. szövegfordítás és szövegalkotás a megadott szavakból. A pontos 

feladatokról a szaktanárok adnak információt. 

 

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. Milne Micimackó című regényéhez írj egy új fejezetet! Milyen új kalandokat tudsz 

elképzelni a regény hőseinek? Munkádat illusztrálhatod is – Shepard bácsi helyett! 

4. Fazekas Mihály Ludas Matyi című művének 5. levonása. Hogyan folytatnád az elbeszélő 

költeményt? Munkádat illusztrálhatod is! 

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

de valaha tulajdonnevek voltak, magyarázd is! 

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

kutatást és összehasonlítást (pl. az 50-es évek és ma, vagy a 70-es évek és ma)! 

Segítségül felhasználhatod az iskolatörténetet!  

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

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

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

s véleményedet összehasonlítanád nagyszüleidével! 

9. Toldi gyermekkora. Hogyan képzeled el Arany János művének hősét gyermekként? – 

fiktív elbeszélés. (Mivel játszhatott, mi lehetett a kedvenc időtöltése, milyen lehetett a 

szobája, a ruhája, mi okozhatott bánatot, mi örömöt számára stb.! Szárnyaljon a 

fantáziád!) 

10. Hogyan modernizálnád a B-612-es kisbolygót a kis herceg számára? Adj tanácsokat a 

bolygó korszerűsítéséhez! Tanácsaidat indokold is! Illusztráld is munkádat! 

11. Petőfi és Arany barátsága. Mutasd be a barátság történetét, fejtsd ki, miért különleges a 

két költő barátsága! 

12. Miért szeretem? Szent Johanna gimi vagy Hűvösvölgyi suli (Olvasmányélményeid 

alapján fogalmazd meg a véleményedet!) 

13. Meseíró lettem - az én mesekönyvem.  Írj különböző meséket a mesejellemzők 

alkalmazásával (tündérmese, láncmese, hazugmese, állatmese, hősmese stb)! A meséket 

illusztrálhatod is!  

14. 200 éve született Arany János. Érdekességek a költő életéből. Miért érdemes ma is 

olvasni Arany János műveit? (Feladatod, hogy kelts érdeklődést Arany János költészete 

iránt!) 

15. Az iskola világa különböző irodalmi művekben. Hasonlítsd össze olvasmányélményeid 

alapján a különböző iskolák életét, szokásait! (Pl. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, 

Leiner Laura: Szent Johanna gimi, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, Maros Edit: 

Hüvösvölgyi suli stb.) 

 

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. Költők/írók a 21. században – egy kortárs magyar költő/író átfogó pályaképe 

6. Ezt választanám…Az én kötelező olvasmányaim. Miért? 

7. A szabadság és a boldogság problémája Tolsztoj Anna Karenina c. regényében  

8. Az istenes versek képalkotásának sajátosságai Ady Endre Az Illés szekerén című kötetének 

A Sion hegy alatt ciklusa alapján 

9. Ifjúsági irodalom, felnőtt regény? Jonathan Swift: Gulliver utazásai 

10. Csehov Három nővér című drámája és a Vörösmarty Színház előadása  

15.  A szülőföld az irodalomban (szabadon választott alkotásokon keresztül) 



16. Népköltészet – műköltészet (egymásra hatása, jelentősége stb.) 

17. Az iskola az irodalomban (szabadon választott alkotásokon keresztül) 

18. Tényleg felesleges a „felesleges ember”? 

19. Irodalom és gasztronómia 

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

fel tudásodat a görög istenekről! 

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

22. 200 éve született Arany János. Folytasd a megkezdett gondolatot:  „Miénk a lirikus, az 

öreg, az ideges. Petőfi valaha így köszöntötte: „Toldi írójához elküldöm lelkemet...” Mi az 

„Őszikék” írójához küldjük el lelkünket.” -    Melyik Aranyhoz fordulunk ma, melyikhez 

„küldjük” ma lelkünket? Fejtsd ki a véleményedet! 

23. Hasonlítsd össze Shakespeare Romeo és Júlia c. drámájának két filmes feldolgozását! 

(Zeffirelli és Luhrmann) 

24. Az írott és a hangzó média nyelvi sajátosságainak bemutatása (önálló gyűjtőmunka 

alapján) 

25. Reklámok a tévében (szerepük, hatásuk, képi és nyelvi elemek stb.) – önálló gyűjtőmunka 

alapján. Te milyen reklámokat szeretnél látni a televízióban?  

26. Irodalmi viszályok 

27. Különös halálesetek az irodalomban 

28. Irodalmi szerelmek – múzsák és költők 

29. A fordító Arany 

30. Mi a gamer nyelv? – Egy számítógépes játék nyelvi elemzése 

 

 

Testnevelés 

 

1. Készítsd el egy akadálypálya tervrajzát az iskolánk területére! 

2. A rendszeres testmozgás hatása a mindennapi életre 

3. Hogyan vált kedvenc sportágammá a ...? 

4. Egy sikeres magyar sportág bemutatása 

5. Mi a titka Hosszú Katinka sikersorozatának? Ismertesd, milyen pozitív hatásai 

vannak az emberi szervezetre a lovaglásnak! 

6. Milyen szabadidős sportokat ismersz? Mutass be egyet részletesen, saját példán 

keresztül! 

7. Mutass be egy küzdősportot, jellegzetes technikai elemeivel együtt! 

 

 

 

Technika és életvitel 

 

1. A Petőfi Sándor Gimnázium makettjének elkészítése. 

2. Saját készítésű szakácskönyv.  Kedvenc receptjeim, címmel. 

3. Kedvenc könyvem/filmem- saját készítésű album vagy notesz.  

4. Mi leszek, ha nagy leszek? – riport készítése különböző foglalkozású emberekkel 

tanulmányaikról, munkájukról –ppt vagy film. 

5. Tolltartó és iskolatáska készítése tetszőleges anyagból. 



7. Régi idők játékai- saját készítésű tárgyak vagy gyűjtemény, esetleg leírás vagy ppt. 

8. Híres festmény utánzatának elkészítése és hozzá az eredeti kép történeti hátterének leírása. 

9. Hogyan reklámoztak régen? – saját készítésű reklámtáblák készítése tetszőleges témában. 

10. Képeslapgyűjtemény készítése kedvenc állataimról vagy a környezetünk védelméről. 

 

Fizika 

Témák: 

1. Különleges anyag a víz (szerkezete, halmazállapotai, dér, zúzmara, hó, jég, eső, pára, 

Emoto kísérletei; szerepe az élővilágban) 

2. Magyar tudósok, akik megérdemelték volna a Nobel-díjat munkásságuk alapján, de 

nem kapták meg: 

                       Eötvös Loránd (1848-1919) /3-szor is jelölték/ 

               vagy Szilárd Leó (1898-1964) 

              vagy   Teller Ede (1908- 2003  ) 

     /Elegendő egyikük munkásságának feldolgozása/ 

3. Csillagok fejlődése, fekete lyukak,  

/Típusok, különböző végállapotok, fekete lyuk elmélet és bizonyítékai / 

4. „Mégis mozog a Föld” –kísérlettel igazold a következő állítást! 

/kísérlet leírása, mérési eredmények, ki foglalkozott ezzel, eredmények, Föld 

mozgásai: forgás, keringés…)  

5. Miért emelkedik fel a hőlégballon?/gázok hőtágulása  

/kísérlet leírása, tapasztalat, mérési eredmények, mások munkássága, gázok e 

tulajdonságának felhasználása/ 

 

Téma kidolgozása: a.) újságcikként – felkeltse az olvasó érdeklődését/Te is elolvasnád/ 

                                   Érdekes cím, alcímek, lényegre törő leírás, ábrák, képek. 

 

 Vagy  b.) ismeretterjesztő előadásként – bemutatod eredményeidet; mit találtál a 

keresés során, ezek rövid, áttekinthető összegzése, legyen bevezetés és 

összefoglalás. /Powerpoint-os bemutató/ 

 

 

Matematika 

 

5-6. évfolyam: A feladatokról a szaktanároknál érdeklődhettek. 

7-8. évfolyam: A feladatokról a szaktanároknál érdeklődhettek.  

9-10. évfolyam: A feladatokról a szaktanároknál érdeklődhettek.  

11-12. évfolyam: A feladatokról a szaktanároknál érdeklődhettek. 

A feladatokat a mellékletben megtalálod! 

 

 



 

 

Informatika 

 

5-6. osztály 

Feladat egy környezettudatos ház építése háromdimenziós megjelenítésben (Minecraft, Sketch 
up). 
A ház legyen három szobás, konyha, fürdőszoba, melléképület tagolású. 
Az elkészült házat az ötödik évfolyamon 10-15 képen mutassátok be egy rövid szöveges 
ismertetővel. 
Az elkészült házat a hatodik évfolyamon 10-15 dián mutassátok be. 
Az értékelés szempontjai: a ház ötletgazdagsága, kivitelének színvonala, bemutatása 

 

7-8. osztály 

Feladat egy környezettudatos ház építése háromdimenziós megjelenítésben (Minecraft, Sketch 
up). 
A ház legyen három szobás, konyha, fürdőszoba, melléképület tagolású. Legyen egy kis 
gazdaság is mellette, ami kiszolgálja a ház lakóit. 
Az elkészült házat 20-25 dián mutassátok be. 
Az értékelés szempontjai: a ház ötletgazdagsága, kivitelének színvonala, bemutatása 

 

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 

 


