
Idegen nyelvi munkaközösség – projekt címek

Osztály Angol nyelv Német nyelv

9/NY

9/B

Jencski Tamás

The seven wonders of the world

Hajduné Tránszky Zita

Meine Schule

(Stell deine Schule und deine Klasse vor!)

9/A
10/B

Szabó Gyöngyi

My generation's eating habits

(Carry out a survey of your peers' 
eating habits. Include your questions,
sum up their answers. Write about 
your eating habits as well, eating 
problems teenagers face, and draw a 
conclusion.)

Korsós Ágnes

Der ideale Urlaub (Reisevorbereitungen, 
Reiseziele usw.)

10/A

11/B

Lovró- Paróczai Hajnalka

The Perfect Psychologist: The Power
of Adverts

Hajduné Tránszky Zita

Ein Tag mit meinem (meiner)  
Lieblingssänger(in)

(Kennst du ihn/ sie nicht? Komm, begleite 
mich auf eine Tournee und ich stelle ihn/ sie 
vor!)

12/B
12/C

Szalonna Krisztina 

Superstitions in Hungary and English
speaking countries

Nyerges Zoltán

Kleidungen und Jahreszeiten

11/A
12/A

Kiss Orsolya

Healthy mind in a healthy body

Bakonyi Borbála

Ein Werbefilm unseres Gymnasiums (Wie 
könntest du unsere Schule einer deutschen 
Klasse vorstellen?)



Humán munkaközösség - projekt címek

Magyar Történelem
9-10. 9. Olvasd újra Odüsszeusz kalandjait!

Készítsd el az olvasott mű alapján 
Odüsszeusz hajónaplóját!

10. Írd le a Candide XXI. századi 
utazásának kalandjait!

Lakóhelyem történeti emlékei

Mutasd be lakóhelyed történeti emlékeit!

11-12. Készítsd el Julien Sorel önéletrajzát 
és motivációs levelét, amelyet a márki
álláshirdetésére ad be!

Készíts névjegykártyát is!

A reformáció Magyarországon

Mutasd be a várpalotai protestáns 
gyülekezeteket!

Művészeti munkaközösség – projekt címek

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
9-12. évfolyam, (Torba Ágnes Melinda, Egri Tibor)

1. Várpalota sportélete napjainkban
2. Magyar sportsikerek egy választott tantárgyban

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET
9. évfolyam (Menyhárt Csilla)

1. A reklám hatása (egy kiválasztott termék többféle reklámjának összehasonlítása)

TÁNC ÉS DRÁMA
9. évfolyam (Menyhárt Csilla)

1. Színész voltam az ókori Görögországban (naplótöredék)

MŰVÉSZETEK – TÁNC ÉS DRÁMA
11-12. évfolyam (Menyhárt Csilla)

1.  Az én színházi évadom (Egy amatőr színház egész évadjának megtervezése, plakát, 
műsorfüzet, darabismertető)

VIZUÁLIS KULTÚRA
11-12. évfolyam 
Európán kívüli kultúrák művészete.

Témavezető: Klepeisz László

ÉNEK-ZENE
9. évfolyam
Johann Sebastian Bach munkássága, élete és főbb műveinek bemutatása!

Témavezető: Tiliné Cartoletti Emerita
10. évfolyam
W.A. Mozart élete és a klasszicizmusra jellemző műfajok elemzése!

Témavezető: Tiliné Cartoletti Emerita
12. évfolyam
Bartók Béla Kék Szakállú herceg várának bemutatása és Bartók Béla élete!

Témavezető: Tiliné Cartoletti Emerita



Reál munkaközösség – projekt címek

INFORMATIKA:

9. évfolyam:
Az interneten fellelhető adatok segítségével dolgozza fel az informatikai eszközök 
környezetszennyező hatásait az Excel táblázatkezelő segítségével: üzemeltetés, gyártás és 
környezetszennyezés, elavult, leselejtezett eszközök újra hasznosítása és feldolgozása.

Témavezető: Schäffer Miklós Zoltán
10. évfolyam:
Nemzeti parkjaink, természetvédelmi területeink védett értékeinek adatbázisának elkészítése 
űrlapok segítségével.

Témavezető: Schäffer Miklós Zoltán

MATEMATIKA:

 9. évfolyam:
Készíts statisztikát az első 3 hónap alapján (szeptember, október, november) az érdemjegyeid
alakulásáról az alábbiak szerint:
• diagramok készítése (akár Microsoft Excel segítségével) (kördiagram, oszlopdiagram)
• statisztikai mutatók kiszámolása (módusz, medián, átlag, szórás, terjedelem)
A  projekt  egy  nyomtatott  formájú  dokumentum,  mely  tartalmazza  az  adott  feladat
végrehajtásához szükséges elméleti anyagokat és az elkészített statisztikát.

Témavezető: Molnár Adrienn
10. évfolyam:
Készíts  egy  függvénytranszformációt  bemutató  oktatóanyagot  a  Microsoft  Excel  program
segítségével!  A  projekt  egy  nyomtatott  formájú  dokumentum,  mely  tartalmazza  az  eddig
tanult  függvények képeit  és jellemzéseit,  majd a függvénytranszformáció elméleti  lépéseit,
végül  pedig  összetettebb  függvények  részletes,  lépésről-lépésre  történő
függvénytranszformációját.

Témavezető: Molnár Adrienn
11. évfolyam:
Trigonometrikus összefüggések alkalmazása a gyakorlatban

Témavezető: Harangi Brigitta
12. évfolyam:
Exponenciális, logaritmikus, trigonometrikus függvények alkalmazása a gyakorlatban

Témavezető: Harangi Brigitta

FIZIKA:

9. évfolyam:
Mozgási energiát használó megújuló energiaforrások, alkalmazásaik

Témavezető: Harangi Brigitta
10.  évfolyam:  Méréssel  határozzuk  meg  azt  a  vízmélységet,  ahonnan  elengedve  egy
pingponglabdát az
a) teljes egészében kibukik a vízből;
b) a lehető legmagasabbra emelkedik a víz felszíne fölé!
c) só-, cukoroldat (más oldat) hogyan befolyásolja a kísérletet?

Témavezető: Radnai István
11. évfolyam: Elektromos inga készítése és kísérletek végrehajtása, feldolgozása az eszközzel



Témavezető: Radnai István
FÖLDRAJZ:

9-10. évfolyam:
Szélsőséges természeti jelenségek hatása a föld társadalmi-gazdasági életére. Készíts interjút
egy földrajz tudóssal!

Témavezető: Szondáné Kovács-Molnár Márta

KÉMIA:

Látványos kémiai reakciókat bemutató rövidfilmek készítése és/vagy adaptálása
A  projektkészítő  által  kiválasztott  kísérleteknek  egy-egy  anyagcsoport  vagy  néhány
jellegzetes  kémiai  folyamat  bemutatására  kell  törekednie.  A kész  projekt  a  reakciók  jó  –
legalább  720p  HD  –  minőségű  videofelvételei  mellett  html  formában  tartalmazza
megfigyelhető tapasztalatok rövid kémiai magyarázatát. A kész projektnek alkalmasnak kell
lenni weben történő megjelenítésre és a projektet be kell mutatni a kijelölt tanórán.

Témavezető: Monostory Zsuzsanna

BIOLÓGIA:

9-10 évfolyam:
Végveszélybe került élőlények Földünkön. Készíts interjút biológus szakemberrel.

Témavezető: Szondáné Kovács-Molnár Márta
11. évfolyam:
Megváltozott  ökológiai  rendszerek,  kapcsolatok  Földünkön.  Készíts  interjút  biológus
szakemberrel!

Témavezető: Szondáné Kovács-Molnár Márta

Biológiai jelenségeket bemutató rövidfilmek készítése és vagy adaptálása 
A  projektkészítő  által  kiválasztott  élettani  folyamatok,  etológiai,  ökológiai  jelenségek,
anatómiai  sajátosságok,  illetve  környezetvédelmi  problémák  egyikének  bemutatására  kell
törekednie. A kész projekt a folyamatok jó – legalább 720p HD – minőségű videofelvételei
mellett html formában tartalmazza megfigyelhető tapasztalatok rövid biológiai magyarázatát.
A kész projektnek alkalmasnak kell lenni weben történő megjelenítésre és a projektet be kell
mutatni a kijelölt tanórán.

Témavezető: Monostory Zsuzsanna


