
Hónap Hét I. II. III. IV.
szeptember 2‐6.     
 
 

szeptember 9-13. anal. és alg. 
fölmérő   

 
 
szeptember 16‐20. fizika informatika teszt informatika teszt
 informatika
 
szeptember 23‐27.  Magyar nyelv- fizika valszám. felmérő
 
 
szeptember/ 30-4. Földrajz - fr-i térkép ellFoldrajz - A világ poAnalízis és algebra Analízis és algebra
október Analízis és algebra Pszichológia Biológia témazáró fizika dolgozat
 anal. és alg. biológia témazáró
 
október 7‐11. informatika fizika informatika teszt informatika teszt
 Magyar nyelv-1. dolgozat
 
október 14‐18. fizika dolgozat anal. és alg. Analízis és algebra programozás
 fizika dolgozat
 
október 21‐25. Analízis és algebra geometria lineáris algebra és analitikus geometria 1 dolgozat Analízis és algebra
 geometria 1.dolgozat valszám fölmérő
 
október 28‐1. informatika 1. numerikus matematika 
/november 
 
november 4‐8. Analízis és algebra anal. és alg. I. dolg. Analízis és algebra fizika
 Magyar nyelv, 1. dolgozat Magyar nyelv-ellenőrző
 
november  12‐16. ( nov. 11. Angol 1 (1. dolgozat) Angol 1 (1. Angol 1 (1. dolgozat) Angol 1 (1. dolgozat)

 
november 18‐22. Földrajz - naprendszer, Földrajz - világ pol. informatika teszt Analízis és algebra
 fizika fizika informatika teszt

november 25‐29. 
valszám fölmérő

Írásbelik beosztásának terve‐matematika tagozat 2019/2020

fizika dolgozat, 
anal. és alg. 



 
december 2‐6. Magyar nyelv-2. dolgozat Analízis és algebra
 fizika dolgozat, Biológia témazáró programozás 1. dolgozat
 biológia témazáró
december 9‐13. geometria 2.dolgozat geometria lineáris algebra és analitikus geometria 2 dolgozat informatika teszt
 informatika Analízis és algebra fizika dolgozat
 informatika teszt
december 16‐20. Analízis és algebra anal. és alg. Analízis és algebra
 FÉLÉV 
 
január 15‐18. 

 
 

január 20‐24. 
Analízis és algebra

 
 

január/február 27‐31.  fizika Analízis és algebra informatika teszt
 informatika teszt
 

február 3‐7. Fizika  fizika
Analízis és algebra

 

február 10‐14.  Analízis és algebra fizika, valszám fölmérő
(17.állami ünnep) 

február 18‐21. Földrajz - domborzat, léanal. és alg. fölmérő Magyar nyelv-ellenőrző programozás
 Magyar nyelv-3. Biológia témazáró biológia témazáró
 

február 24‐28. Analízis és algebra informatika teszt Analízis és algebra
 fizika dolgozat informatika teszt
 

március 2-6. geometria 3dolgozat geometria 
3dolgozat lineáris algebra és analitikus geometria 3 dolgozat numerikus matematika 

2.dolgozat
 

március 9‐13. Analízis és algebra
fizika dolgozat

 
március 16-20 informatika 2. programozás 2. dolgozat, 

március 23-27. Magyar nyelv- Magyar nyelv-3. dolgozat

  

fizika dolgozat

  

anal. és alg. II. 
dolgozat

fizika dolgozat

programozás, valszám I. 
dolgozat

anal. és alg. 
fölmérő

fölmérő

Analízis és algebra



HÁROMNEGYE
 

március/április 30-3 informatika fizika
 

április 6-9. Analízis és algebra Analízis és algebra Analízis és algebra
TAVASZI informatika teszt informatika teszt

április 21-24.  Biológia témazáró fizika, valszám 
fölmérő,biológia témazáró

április/május 27-30. Angol 1 (2. dolgozat) Angol 1 (2. Angol 1 (2. dolgozat) Angol 1 (2. dolgozat)
anal. és alg. 
fölmérő

május 4-8. Földrajz - hidroszféra, bFöldrajz - Szerbia föAnalízis és algebra programozás
 informatika 3. fizika
 

május 11-15. Analízis és algebra Biológia témazáró Analízis és algebra
 fizika dolgozat
 valszám II. dolgozat

május 18-22. fizika anal. és alg. informatika teszt informatika teszt
 
 

május 25-29. Magyar nyelv-4. fizika dolgozat fizika dolgozat, Magyar nyelv-4. dolgozat

 
június 1-5. geometria 4dolgozat geometria lineáris algebra és analitikus geometria 4dolgozat

 

június 8-12. Analízis és algebra
anal. és alg. IV. 
dolgozat Analízis és algebra  

 fizika dolgozat informatika teszt

június 15-19.

anal. és alg. III. 
dolgozat


