
2.sz FÜGGELÉK 

Vizsgatárgyak részei és követelményei felső tagozat 

 

1. Felső tagozat 

Angol nyelv 
 

5. évfolyam  

I. félév 

A szóbeli vizsga követelményei: 

 megszólítás, bemutatkozás 

 köszönés, elköszönés 

 érdeklődés (mások hogyléte, személyes adatai, kedvenc tantárgya, tanára, sportja, 

sportolója, a pontos idő iránt) 

 kereszt és vezetéknév betűzése 

 színek 

 számok 

 tárgyak az osztályban 

 országok, nemzetiségek megnevezése 

 iskolai tantárgyak megnevezése 

 sportok felsorolása 

 családtagok bemutatása, felsorolása 

 személyleírás, emberi külső leírása 

 állatok megnevezése, jellemzése külső tulajdonságaik alapján 

 egy barát jellemzése 

 

Az írásbeli vizsga követelményei: 

 a létige (’be’) állító, tagadó, kérdő alakjai 

 kérdőszavas kérdések (who, what, where, how, how old, what time, when, how often) 

 birtokos névmási jelzők  

 birtokviszony 

 ’have got’ állító, tagadó, kérdő alakjai 

 a főnevek többes száma 

 

II. félév 



A szóbeli vizsga követelményei: 

 napok felsorolása 

 napirend  

 hétvégi tevékenységek  

 gyakoriság kifejezése 

 mozifilmek fajtái 

 hangszerek felsorolása 

 zenei műfajok, a kedvenc zenei műfaj megnevezése 

 tetszés/nemtetszés kifejezése 

 szabadidős tevékenységek 

 a lakás részei, berendezési tárgyak megnevezése 

 a lakás leírása, mi hol található 

 képesség kifejezése, tudás, nemtudás 

 javaslattétel, javaslat elfogadása, visszautasítása 

 meghívás 

 kérés 

 ételek megnevezése 

 ételrendelés étteremben 

 étkezési szokások 

 néhány nevezetes hely megemlítése a célnyelv országából 

 

Az írásbeli vizsga követelményei: 

 

 ’there is’, ’there are’ szerkezet állító, tagadó, kérdő alakjai, a hangsúlyos állítmány 

 az egyszerű jelen idő képzése, használata 

 az egyszerű jelen idő határozószavai 

 az időt kifejező elöljárószavak 

 hely és irány meghatározása, helyre vonatkozó elöljárószavak 

 képesség, tudás, nemtudás kifejezése 

 kötőszavak, módosítószavak (and, but, also, too) 

 a nagybetű használatának szabályai 

 a ’like’ és a ’hate’ igék szabályos használata 

 egyszerű, tényszerű információk leírása 

 megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek és a hozzájuk tartozó 

mennyiségjelzők 

 

 

6. évfolyam  

I. félév 

 A szóbeli vizsga témakörei: 



 meghívás és a meghívásra reagálás 

 a dátum kifejezése 

 ruhaneműk megnevezése 

 különböző ünnepek szokásai 

 időjárás, kedvenc évszakok 

 a napirend és szabadidős tevékenységek 

 közlekedési eszközök 

 személyleírás – emberi külső és belső jellemvonások leírása 

 

Az írásbeli vizsga követelményei: 

 személyes névmások alany és tárgyesete 

 a folyamatos jelen idő képzése, használata 

 az egyszerű jelen idő képzése, használata 

 a folyamatos és az egyszerű jelen idő összehasonlítása 

 időhatározós kifejezések 

 az egyszerű múlt idő képzése, használata 

 az igék első két alakja (rendhagyó és szabályos igék) 

 e-mail írás formai elemei 

 

II. félév 

A szóbeli vizsga témakörei: 

 utazás, nyaralás 

 közlekedési eszközök összehasonlítása 

 érzések kifejezése 

 szükségesség kifejezése 

 információkérés és adás az említett témakörön belül 

 tetszés/nem tetszés, akarat/akarás kifejezése 

 javaslat és arra reagálás 

 udvarias kérés 

 igenlő vagy nemleges válasz adása 

 megszólítás kifejezése, köszönet és arra reagálás 

 segítség felajánlása 

 kínálás és arra reagálás 

 egy múltbeli esemény elmondása: pl. nyaralás, baleset 

 mesélés múltbeli szokásokról 

 

 

Az írásbeli vizsga követelményei: 

 ’going to’ jövő idő képzése, használata 



 szükségesség kifejezése 

 tiltás kifejezése 

 melléknévfokozás 

 kötőszavak (but, because, so, when, while, as soon as) 

 határozatlan névmások (somebody, anybody stb.) 

 melléknevek sorrendje 

 a folyamatos múlt idő képzése, használata 

 az egyszerű és a folyamatos múlt idő összehasonlítása 

 az állapot és módhatározószavak képzése 

 a ’used to’ használata 

7. évfolyam 

 

I. félév 

A szóbeli vizsga követelményei: 

 szolgáltatások, nyilvános helyek a városban 

 segítségkérés és arra reagálás 

 akarat, kívánság, képesség, szándék, kötelezettség, lehetőség 

 véleménykérés és arra reagálás 

 útbaigazítás kérése/adása az utcán 

 javaslat, meghívás és arra reagálás 

 a környezetvédelemmel kapcsolatos kifejezések 

 közlekedési eszközök, utazás 

 közlekedési útvonal leírása 

 turisztikai látványosságok felsorolása 

 egy város leírása 

 terv, szándék kifejezése 

 csillagászati alapfogalmak 

 a jövőre vonatkozó jóslat 

 találgatás, feltételezés 

 

 

Az írásbeli vizsga követelményei: 

 kötelesség, tiltás, képesség, valószínűség, lehetőség 

 kérés, kínálás arra reagálás 

 hely és irány meghatározása, helyre vonatkozó és mozgással kapcsolatos elöljárószók 

 javaslat és arra reagálás 

 a melléknevek alap, közép és felsőfoka, összehasonlítás 

  a baráti levél 

 ’first, after that, later, finally’ stb. használata 

 feltételes mondatok (0, 1-es típus) 



 ’going to’ szerkezet és az egyszerű jövő idő képzése, használata és összehasonlítása 

II. félév 

A szóbeli vizsga követelményei: 

 napirend és szabadidős tevékenységek leírása 

 jövőbeli tervek 

 események elbeszélése múlt időben és befejezett jelen időben 

 véleménynyilvánítás és magyarázat adása 

 ruhák és kiegészítők, divat 

 személyiségjegyek leírása, családtagok bemutatása 

 egy nyaralás leírása 

 foglalkozások 

 sportok 

 veszélyeztetett állatfajok 

 

Az írásbeli vizsga követelményei 

 az egyszerű jelen idő képzése, használata 

 a folyamatos jelen idő képzése, használata 

 az egyszerű és folyamatos jelen idők összehasonlítása 

 állapotot kifejező igék  

 a befejezett jelen idő képzése, használata 

 a befejezett jelen idő és az egyszerű múlt idő összehasonlítása 

 az igék három alakja 

 időhatározós kifejezések 

 

 

8. évfolyam  

 

I. félév 

A szóbeli vizsga követelményei: 

 divat 

 vásárlás, árak kifejezése 

 számítástechnikával kapcsolatos tevékenységek 

 az ideális munka 

 betegségek 

 az egészséges táplálkozás, az egészséges életmód 

 az érzelmek leírása 

 

A felsorolt témakörökkel kapcsolatban: 

 információkérés/információadás, információ megerősítése 



 tetszés/nemtetszés kifejezése 

 akarat/akarás 

 udvarias kérés 

 igenlő/nemleges válasz,  

 megszólítás kifejezése 

 dicséret, kritika 

 segítség felajánlása 

 kínálás és arra reagálás 

 kötelezettség, képesség, lehetőség kifejezése 

 egyetértés, egyet nem értés kifejezése 

 vélemény kifejezése 

 tanács adása, indoklás, érvelés 

 

Az írásbeli vizsga követelményei: 

 vonatkozó névmási mellékmondatok és kötőszavaik 

 szükségesség kifejezése 

 mennyiség kifejezése 

 utókérdés 

 a főnévi igenév használata 

 az ige –ing végződésű alakja 

 ’should’ 

 ’too/ enough’ 

 

II. félév 

 

A szóbeli vizsga követelményei: 

 a pénz 

 szórakozási lehetőségek (tévé, mozi, színház, vidámpark) 

 turisztikai látványosságok 

 nyaralás 

 időjárás 

 főzés 

A felsorolt témakörökkel kapcsolatban: 

 információkérés/információadás, információ megerősítése 

 tetszés/nemtetszés kifejezése 

 akarat/akarás 

 udvarias kérés 

 igenlő/nemleges válasz,  

 megszólítás kifejezése 

 dicséret, kritika 



 segítség felajánlása 

 kínálás és arra reagálás 

 kötelezettség, képesség, lehetőség kifejezése 

 egyetértés, egyet nem értés kifejezése 

 vélemény kifejezése 

 tanács adása, indoklás, érvelés 

 

Az írásbeli vizsga követelményei: 

 mennyiség kifejezése (both, neither, none, all) 

 ’so’, ’neither’ 

 a szenvedő szerkezet 

 az igék három alakja 

 időhatározós mellékmondatok 

 feltételes mondatok (1-es típus) 

 



            Írásbeli vizsgakövetelmények biológiából 

 

             7. évfolyam   

 

             I. félév 

 A trópusi éghajlat növényzeti övei és kialakulásuk éghajlati feltételei  

 A mérsékelt éghajlat növényzeti övei és kialakulásuk éghajlati feltételei 

 Készíts táplálékláncot a tengerek, a tundra, a tajga élővilágából! 

 Mi jellemzi a természetes és mesterséges életközösségeket? 

 Mit jelent az élőlények tűrőképessége? 

 Mi az életközösség, melyek az összetevői? 

 

II. félév (az első féléves ismereteken felül) 

 A növények törzsei (Sorold fel az egyes csoportokba tartozó élőlények közös 

jellemzőit és azokat az alaktani jegyeket amelyek az egyes csoportokat egymástól 

megkülönbözteti!) 

 Az állatok törzsei  (Sorold fel az egyes csoportokba tartozó élőlények közös jellemzőit 

és azokat az alaktani jegyeket amelyek az egyes csoportokat egymástól 

megkülönbözteti!) 

 Az élővilág szerveződési szintjei 

 Jellemezd az állati és a növényi sejtet! 

 Csoportosítsd a tanult szöveteket és jellemezd őket 

  Sorold fel a csontok fajtáit! 

 Rajzolj le egy izületet, nevezd meg részeit! 

 Írd le a tanult csöves csontok részeit!  

 

             8.. évfolyam  

 

             I. félév 

 Mi a különbség az autotrof és a heterotrof élőlények között? 

 Mit jelent a fotoszintézis? Ismertesd a folyamatot! 

 Ismertesd a légzés, keringés, táplálkozás szervrendszerének felépítését és működését! 

 

             II. félév 

 Sorold fel tápanyagainkat! 

 Jellemezd a tanult vitaminokat! 

 Ismertesd az ember szaporító szervrendszerének működését! 

 Mi a különbség a petesejt és a hímivarsejt felépítése között? 

 Milyen érzékszerveket ismersz? Jellemezd őket! 



Ének-zene 
 
5. évfolyam 

 I. félév: 

szóbeli vizsgakövetelmények 

 

A következő magyar népdalok kotta nélküli éneklése a megadott versszakokkal: 

 Megrakják a tüzet   2 versszak 

 Érik a szőlő    2 versszak 

 Által mennék én a Tiszán…  2 versszak 

 Erdő, erdő, de magos a teteje  2 versszak 

 Erdő, erdő, erdő…   2 versszak 

Elméleti témakörök: 

 A régi és új stílusú népdalok jellemzői (forma, szerkezet, dallamvonal, szótagszám) 

 Hangközök (tiszta prím, kvart, kvint, oktáv) 

 Hangsorok (pentaton, hétfokú) 

 A G-kulcs és az ABC-s hangok 

 Magyar népi hangszerek 

II. félév: 

 

Az első félév követelményei kiegészülnek az alábbiakkal: 

A következő énekek kotta nélküli éneklése a megadott versszakokkal: 

 Este van már csillag van az égen  2 versszak 

 Fiumei kikötőben    2 versszak 

 Este van, este van    2 versszak 

 Egri históriának summája   1., 2. versszak 

 Édes rózsám…    2 versszak 

 Erkel Ferenc: Himnusz 

 

Elméleti témakörök: 

 A középkor zenéje (gregorián énekek jellemzői, egyszólamú világi zene) 

 A reneszánsz kor zenéje (jellemzői, műfajai, nagy zeneszerzők) 

 A barokk kor két legnagyobb zeneszerzője – J. S. Bach, G. F. Handel művészete 

 

6. évfolyam 

 

 I. félév: 

szóbeli vizsgakövetelmények 

 

A következő magyar népdalok kotta nélküli éneklése a megadott versszakokkal 

 A Vidrócki híres nyája  1., 2.  versszak 

 Elmegyek, elmegyek   3 versszak 

 Érik a ropogós cseresznye  2 versszak 

 Ha felmegyek a budai…  2 versszak 



 Kocsi szekér, kocsi szán  2 versszak 

Elméleti témakörök: 

 A régi és új stílusú népdalok jellemzői (forma, szerkezet, dallamvonal, szótagszám) 

 Hangközök (kis és nagy szekund, kis és nagy terc) 

 Módosítójelek (#, b, feloldójel) 

 

II. félév: 

Az első félév követelményei kiegészülnek az alábbiakkal: 

 

A következő énekek kotta nélküli éneklése a megadott versszakokkal: 

 Kolozsváros olyan város  2 versszak 

 A jó lovas katonának   2 versszak 

 Csínom Palkó    1., 2. versszak 

 Nyár kánon 

 Egressy Béni: Szózat 

 

Elméleti témakörök: 

 A kuruc kor zenéje, katonadalok 

 A barokk kor zenéje (jellemzői, műfajai) 

 A klasszicizmus zenéje (jellemzői, műfajai) 

 A klasszikus zenekar hangszercsoportjai, hangszerei 

 A három klasszikus nagymester művészete (Haydn, Mozart, Beethoven) 

 

7. évfolyam 

 

 I. félév – szóbeli vizsgakövetelmények 

 

A következő magyar népdalok kotta nélküli éneklése a megadott versszakokkal: 

 Nem vagyok én senkinek sem adósa– 1-3. vsz. 

 A szennai lipisen-laposon– 1-2. vsz. 

 Kerek utca, szegelet– 1. és 3. vsz. 

 A csitári hegyek alatt– 1-2.vsz. 

 Elindultam szép hazámból– 1-2. vsz. 

 Erdő mellett estvéledtem 1-3. vsz. 

 

Elméleti témakörök: 

 A népdalgyűjtés; Új és régi stílusú népdalok jellemzői, népdalelemzés kottakép alapján 

 A népi zenekar hangszerei; Egyéb népi hangszerek bemutatása; Népszokások 

 A ballada műfaja 

 Kodály Zoltán: Kállai kettős (a cím magyarázata, tételei) 

Kodály Zoltán: Székelyfonó (a mű tartalma, benne szereplő népdalok) 

 

 

 



II. félév: 

Az első félév követelményei kiegészülnek az alábbiakkal: 

Az alábbi műdalok kotta nélküli éneklése a megadott versszakokkal: 

 Meghalt a cselszövő – 1. vsz. 

 A pisztráng – 1. vsz. 

 

Elméleti témakörök 

 A verbunkos zene 

 Az opera műfaji meghatározása 

 Erkel Ferenc: Hunyadi László c. operája (téma, szereplők, helyszínek, palotás) 

 Erkel Ferenc: Bánk bán c. operája (téma, szereplők) 

 Liszt Ferenc élete 

 Liszt Ferenc: Mazeppa, Magyar táncok 

 Franz Schubert élete, dalköltészete; Pisztráng-ötös 

 Johannes Brahms: Magyar táncok 

 Muszorgszkij: Egy kiállítás képei (keletkezése, tételek, Séta-téma) 

 

8. évfolyam 

 

I. félév – szóbeli vizsgakövetelmények 

Az alábbi magyar népdalok kotta nélküli éneklése a megadott versszakokkal: 

 Októbernak, októbernak elsején – 1-3. vsz. 

 A kapuba’ a szekér 1 -2. vsz. 

 Hej, az ózdi oltár előtt – 1-3. vsz. 

 Gyere ki, te gyöngyvirág– 1 - 2. vsz 

 Enni, inni van csak kedved – 1-4. vsz. 

Elméleti témakörök: 

 Népdalgyűjtőink; A népzenegyűjtés; Népzenei, néprajzi főbb tájegységek 

 Népdalaink csoportjai eredet és jelleg szerint, a stílusrétegek jellemzői 

 A népi zenekar hangszerei; Egyéb népi hangszerek bemutatása; Népszokások 

 A moldvai csángó magyarok, népzenéjük, népi hangszereik 

 A gregorián zene 

 Reneszánsz énekmondók, a históriás ének, Tinódi Lantos Sebestyén 

 Az opera műfaja; Az opera műfaja Purcell korában; Purcell: Dido és Aeneas –az opera 

története 

 Georg Friedrich Handel: Messiás – az oratórium műfaja, a mű keletkezése, szövege 

 Mozart: Szöktetés a szerájból – a mű tartalma; Az opera műfaja 

 

 

II. félév: 

Az első félév követelményei kiegészülnek az alábbiakkal: 

Az alábbi népdal kotta nélküli éneklése a megadott versszakkal: 

 

 Röpülj, páva, röpülj 

Elméleti témakörök: 



 

 A XX. század zenéje: zenei irányzatok, azok jellemzői 

 Debussy: Gyermekkuckó 

 Sztravinszkij: Petruska c. táncjátéka 

 A szimfonikus zenekar hangszercsoportjai és hangszerei 

 Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus 

 Bartók Béla: Cantata Profana 

 Bartók Béla: Concerto 

 A dzsessz (kialakulása, műfajai, hangszerei, műfaji jellemzői) 

 A XX. századi magyar zene legjelesebb képviselői egy-egy művükkel 

 

 

 



Vizsgakövetelmények – Etika 

5. évfolyam 

I. félév 

 
Beilleszkedés 

Hogyan tudjuk egymást segíteni a beilleszkedésben? Tudunk-e alkalmazkodni egymáshoz? 

Milyen tulajdonságaim segítik a beilleszkedést? 

Egészség és betegség 

Hogyan kerülhet veszélybe és hogy védhető meg az egészség? Én egészségesen élek?  

Van olyan szokásom, amelyen jó lenne változtatnom az egészségem érdekében? 

Fogyatékosság 

Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren fogyatékos? Vannak-e olyan 

speciális képességeik a fogyatékkal élőknek, amelyekben ügyesebbek másoknál?  

Én és a társaim: Kik a társaink? 

Milyen tulajdonságaim segítik a kapcsolataimat? Melyek nem? Hogyan szerezhetek 

magamnak társakat? 

A barátság  

Mit jelent a barátságban a másik tisztelete? Hogyan tudják segíteni egymást a barátok? 

Hogyan lehet bocsánatot kérni és megbocsátani? 

Kikhez tartozunk? 

Mi tartja össze a közösségeinket? Kikhez tartozom? Milyen kapcsolatom van a 

csoportjaimmal? 

Konfliktusok a csoportban 

Milyen problémák és milyen konfliktusok fordulhatnak elő a csoportokon belül?  

Hogyan lehet ezeket megoldani, és mi történik, ha nem sikerül? 

Mindennapi szabályaink  

Kellenek-e szabályok az embereknek? Miért? Milyen szabályokkal találkozunk a 

mindennapjainkban? Kinek a felelőssége a szabályok betartása? 

 

 

II. félév 

 
Összetartozunk 

Milyen népcsoportok, jelképek és szokások vannak Magyarországon a szűkebb 

környezetedben? 

Ünnepeink 

Mit jelent a hagyomány? Hogyan változtak ünnepi szokásaink? Miért kellenek az ünnepek 

és a hagyományok? Te hogyan ünnepelsz? 

Illik vagy nem illik? 

Hogyan viselkedünk otthon, az utcán, az iskolában, a vendégségben,  

a közlekedésben? Hogyan tanuljuk meg viselkedési szabályainkat? 

Út az ismeretlenbe 

Szükség van a technikai fejlődésre? Miért? Hogyan fejlődnek az ember által használt 

eszközök? Hogyan segítik a technikai eszközök az embert? 

Az ember felelőssége 

Milyen következményei vannak a víz-, a levegő-a talajszennyezésnek, a növényzet 

károsításának, az állatokkal való rossz bánásmódnak? Hogyan tud az ember vigyázni a vízre, 

a levegőre, a talajra, a növényekre és az állatokra? 



6. évfolyam 

 

I. félév 
Nemzedékek 

Mit tanulhat egy fiatal az idős embertől? Mire taníthatják a fiatalok az idős embereket? 

Az egészség 

Milyen az egészséges ember? Hogyan kerülhet veszélybe és hogy védhető meg az egészség? 

Én egészségesen élek? Van olyan szokásom, amelyen jó lenne változtatnom az egészségem 

érdekében? 

Egész – ség (Fogyatékosság) 

Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren fogyatékos?  

Vannak-e olyan speciális képességeik a fogyatékkal élőknek, amelyekben ügyesebbek 

másoknál?  

A lelkiismeret 

(Egy belső hang: a lelkiismeret) Mi a lelkiismeret, és miből érezzük a jelenlétét? 

Kinek látjuk a másikat? 

Milyen tulajdonságai miatt ellenszenves valaki másoknak? Milyen tulajdonságok tesznek 

rokonszenvessé valakit? 

Az együttérzés (Kapcsolataim) 

Kikkel tartok szorosabb vagy lazább kapcsolatot? Kihez mi fűz, és milyen mélységűek ezek 

az érzések? Mi tesz vonzóvá és mi tesz ellenszenvessé valakit? 

A kapcsolat ápolása 

Milyen formái vannak a szeretet kimutatásának és a figyelmességnek? 

Figyelünk egymásra? 

Szerinted miért kell egymásra figyelniük a közösség tagjainak? Milyen dolgok gyengítik egy 

közösség tagjainak összetartozását? Mik erősítik egy közösség tagjainak összetartozását? 

A szabályok 

Milyen lenne egy szabályok nélküli élet? A büntetés vagy a példaadás veszi rá jobban az 

embereket a szabályok betartására? Indokold meg! 

II. félév 
Együtt élünk 

Mi köti össze az együtt élőket? Mi ronthatja el a kapcsolatokat? Milyen szempontok alapján 

csoportosíthatjuk az embereket? 

Etnikai közösségek 

Mit tudunk a magyarországi kisebbségi népcsoportokról? Milyen sajátos jelképeik, szokásaik, 

hagyományaik és ünnepeik vannak? 

Értékeink 

Mit tekintünk értéknek? Milyen anyagi, szellemi, erkölcsi értékeink vannak? 

Mi alapján lehet rangsorolni az értékeket? 

Virtuális közösségek 

Milyen okai lehetnek annak, hogy az interneten gyorsan ki tud alakulni egy virtuális 

közösség? Milyen előnyei és milyen hátrányai lehetnek az ilyen csoportokhoz való 

tartozásnak? 

Az ember és a természet 

Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a természet? Mit tehetek a saját ökológiai 

lábnyomom csökkentése érdekében? 

Enyém, tied, miénk 

Mit tekinthetek a saját tulajdonomnak? Milyen védelem illeti meg a magántulajdont? 

Lehet-e közös tulajdonom más emberekkel? Hogyan használható és miként védhető meg a 

közös tulajdon? Kié a köztulajdon? 



7. évfolyam 

 

I. félév 
Jónak lenni jó 

Miért kell a közösségeknek szabály? Mitől függ, hogy egy cselekedet jó vagy rossz? 

Értelem és érzelem 

Milyennek ismered magad? Mikor hallgatsz az eszedre, vagy az érzelemidre? Mit jelent az 

empátia? 

Érték és mérték 

Mi a legértékesebb három dolog számodra? Miért fontos mértéket tartani, mértéktartónak 

lenni? 

Hogyan ismerjük meg a világot? 

Milyen módon tehetünk szert ismeretekre? Milyen előnyei és hátrányai vannak az 

internetnek? 

Nem jó az embernek egyedül! 

Hogyan tudja segíteni egy közösség a tagjait? Kivel oszthatod meg az örömödet, kikre 

számíthatsz a bajban? 

A család 

Miért fontos a család? Mi tartja össze a családokat? Mi szükséges ahhoz, hogy egy család 

harmonikusan működjön? 

A közösség hatása 

A döntéseidet mennyire befolyásolja a társaid véleménye? 

Hol van a szabadság határa? 

Milyen íratlan szabályokat ismertek? 

 

II. FÉLÉV 

 
Erőt adó közösség 

Mitől jó szerinted egy közösség? Miért jó, ha vannak barátaid? Melyek a közösséghez 

tartozás előnyei? 

Légy hasznos! 

Mit jelent az önkéntesség? Kik vállalnak önkéntes munkát? 

Önállóság. Felelősség. 

Hogyan függ össze az önállóság és a felelősség?  

Környezettudatosság 

Miért fontos a környezettudatosság? Mit tudunk tenni a környezetért hétköznapi szinten? 

Hogyan lehet csökkenteni a hulladék mennyiségét?  

Szeret? Nem szeret? 

Hogyan befolyásolhatják az ember gondolkodását az érzelmei? Miért fontos mindenkinek, 

hogy valaki szeresse? 

Párválasztás, otthonteremtés 

Hogyan változott meg a nagyszülők, szülők és gyermekek viszonya az elmúlt évtizedekben? 

Azt mondtam: NEM! 

Hol, milyen helyzetekben kell óvatosnak lennie egy fiatalnak, hogy elkerülje az erőszak 

veszélyét? 

 

 

 

 



8. évfolyam 

 

I. félév 

 
Boldogulás, boldogság 

Írd meg az önéletrajzodat! Célok az életemben. 

A valóság médiaképe 

A televízió hatása. Fikció vagy valóság? (dokumentumfilm-játékfilm) 

Behálózott világ 

Sokszoros identitás. Közösségi oldalak-virtuális közösségek. 

 

A mi Európánk 

Jellegzetesen Európai. Utazások Európában. Európai Unió. 

Magyarok határon innen és túl 

Nemzeti jelképeink. Sokféle magyarok. Magyarország különleges helyei. 

Együttélés a társadalomban 

A szabályok-korlátok. 

Társadalmi szabálytalanságok 

Szabályszegések. Hazugság, dopping, puskázás. 

 

II. félév 
 

Az ember, mint értékelő, erkölcsi lény 

A jó és a rossz a mesékben…és a valóságban. 

A judaizmusról, a kereszténységről, az iszlámról 

Vallások, könyvek, emberek. Megszentelt helyek. 

Európa vallási arculata 

Bevándorlás-beilleszkedés. Sokszínűség. 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai-az embertársaink hoz való viszonyulásról 

Szeretet. Párbeszéd. Az embertársainkhoz való viszonyulásról. 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai. 

Az élet védelméről és tiszteletéről. Régi hősök. 



FIZIKA – vizsgakövetelmények 

 
7.évfolyam – írásbeli vizsgakövetelmények 

 

  I. félév 

- Az egyenes vonalú egyenletes mozgás, a sebesség kiszámítása és mértékegységei. 

- Az egyenletesen változó mozgás, a gyorsulás, a gravitációs gyorsulás kiszámítása, 

mértékegysége. 

- A testek tehetetlensége és tömege, Newton I. törvénye. 

- A sűrűség fogalma, kiszámítása és mértékegységei. 

- Az erő fogalma, mértékegysége, ábrázolása. 

- Az erők fajtái: gravitációs, súly, súrlódás, közegellenállás, rugóerő. 

- Erők összegzése, Newton III. törvénye. 

- A munka, energia és a teljesítmény fogalma, kiszámítása és mértékegysége. 

- Átváltások: hosszúság: km, m, dm, cm, mm 

                      tömeg: t, kg, dkg, g 

                      idő: h, min, s 

                      sebesség: m/s, km/h 

                      sűrűség: kg/m3, kg/dm3, g/m3 

                      térfogat: m3, dm3, cm3, mm3  

                      munka, energia: J, kJ, MJ 

                      teljesítmény: W, kW, MW    

 II. félév       

- A nyomás fogalma, kiszámítása és mértkegysége. 

- A sűrűség fogalma, kiszámítása és mértékegységei. 

- A testek úszása, lebegése és elmerülése a folyadékban. 

- A hidrosztatikai nyomás és a felhajtóerő. Pascal és Arkhimédész törvénye. 

- A légnyomás. 

- Hőtani alapfogalmak, a hőmérsékleti skálák, a hőmérő. 

- Halmazállapotok, halmazállapot-változások és gyakorlati vonatkozása.  

- Átváltások: nyomás: Pa, kPa, MPa 

                      nyomott felület: m2,dm2, mm2  

                       hőmérséklet: oC, K 

 

8. osztály – írásbeli vizsgakövetelmények 

 

I. félév 
- Nyugvó töltések, az elektromos töltés fogalma és mértékegysége. 



- Az elektromos áram, áramerősség fogalma és mértékegysége. 

- A feszültség fogalma, mértékegysége. 

- Mérőműszerek: ampermérő, voltmérő. 

- Áramkörök: egyszerű 

                       soros   

                       párhuzamos 

- Az ellenállás fogalma, kiszámítása. Ohm törvénye. 

- Feladatok áramkörökre. 

- Az áram hatásai 

- A elektromos munka és teljesítmény fogalma. 

- Átváltások: idő: s, min, h 

                    áramerősség: A, mA, kA 

                    feszültség:V,mV, kV, MV 

                    ellenállás: Ω, kΩ, MΩ 

                    munka: J, kJ, MJ 

                    teljesítmény: W, kW, MW    

  II. félév 

- Mágnesség, az áram mágneses hatása. 

- Indukciós jelenségek, Lenz törvénye . 

- A váltakozó áram és feszültség fogalma, hatásai. 

- A transzformátor és gyakorlati alkalmazása. 

- Feladatok transzformátorra. 

- A fény jellemzői. 

- Fénytani eszközök: síktükör, homorú gömbtükör, domború lencse, prizma 

sugármenetei és gyakorlati alkalmazásai. 

- Optikai eszközök, a látás, fénytani jelenségek. 

- Az égitestek és a Nap 

- Teljes elektromágneses színkép 

 



Vizsgakövetelmények földrajz - írásbeli 
 

7. osztály I. félév  
- Tudja felsorolni a belső és külső erőket.  

- A Föld belső szerkezete: ismerje fel a négy belső gömbhéjat.  

- Tudja felsorolni a kőzetlemezek fajtáit és azok mozgástípusait. 

- Nevezze meg a kőzetek keletkezésének típusait és tudjon felsorolni mindegyikre néhány jellemző 

példát. 

- Tudjon eligazodni a földtörténeti időben. Tudja felsorolni a földtörténeti időket, időszakokat. 

- Nevezze meg a nemzetgazdaság három ágát és tudja röviden jellemezni őket. 

- Ismerje a legfontosabb gazdasági fogalmakat: export, import, valuta, deviza, pénz, számlapénz. 

- Tudja az alábbi topográfiai fogalmakat vaktérképen felismerni, elhelyezni: 

Atlanti-óceán, Indiai-óceán, Csendes-óceán, Vörös-tenger, Földközi-tenger, Jeges-tenger, 

Szuezi-csatorna, Guineai- öböl, Atlasz-hegység, Etióp- magasföld, Kongó-medence, Szahara, 

Szudán, Száhel, Kongó, Nílus, Egyiptom, Kairó,  

- Meg tudja magyarázni az alábbi fogalmakat: 

Tagolatlan és tagolt partvidék; ősföld, táblás vidék, gyűrt- és röghegység, sivatag, oázis. 

Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, túllegeltetés, ökológiai 

katasztrófa. Kapás-, ültetvényes és oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó állattartás.  

- Legyen képes éghajlati diagramokat elemezni, összehasonlítani, az adatok alapján ismerje 

fel az éghajlatokat: mediterrán, sivatagi, szavanna, egyenlítői. 

- Legyen képes az éghajlatokhoz a rá jellemző termesztett növényeket és tenyészett állatokat 

kapcsolni. 

 

 

II. félév 

Az első félév követelményein kívül: 

- Tudja az alábbi topográfiai fogalmakat vaktérképen felismerni, elhelyezni: 

Új-Guinea, Új-Zéland, Nagy- Vízválasztó- hegység, Ausztrál Államszövetség, Sydney, 

Melbourne, Canberra. 

Panama-csatorna, Mexikói-öböl, Labrador-, Alaszkai-, Floridai- és Kaliforniai-félsziget, 

Grönland, Andok-hegység, Appalache-hegység, Sziklás-hegység, Brazil-felföld, Mexikói-

fennsík, Amazonas-medence, Mississippi- és Paraná-alföld, Préri, Amazonas, Mississippi, 

Orinoco, Paraná, Nagy-tavak. Amerika részei: Észak, Közép, Dél. Amerikai Egyesült Államok, 

Kanada, Brazília, Mexikó, , Brazíliaváros, Chicago, Houston, Los Angeles, San Francisco, New 

Orleans, New York, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Washington, Toronto, Montreal, 

Ottawa. 

Arab-félsziget, Fülöp- és Japán-szigetek, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és 

Közép- szibériai-fennsík, Dél- kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolungma, Fuji, Góbi, 

Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, Mezopotámia, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-, 

Japán- és Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Indus, Jangce, Gangesz, Ob, Sárga, 

Urál-folyó, Tigris. Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Törökország; 

Hongkong, Kalkutta, Mumbai, Peking, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi. 

 

- Tudja megmagyarázni az alábbi fogalmakat: őslakos, bevándorló, mesztic, mulatt, kreol,    

farmgazdaság, világcég, világgazdasági nagyhatalom, technológiai park, agglomeráció. 

- Legyen képes a monszun, a tundra, a tajga, a kontinentális és z óceáni éghajlatot felismerni, 

jellemezni, az éghajlaton termesztett jellemző növényeket felsorolni. 

- Ismerje fel a népsűrűség és természeti környezet, valamint a népsűrűség és a gazdasági 

tényezők összefüggéseit. 

 

 

 

 



8. osztály I. félév 

- Tudja az alábbi topográfiai fogalmakat vaktérképen felismerni, elhelyezni: 

Észak-atlanti-áramlás, Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, 

Pireneusi (Ibériai)-, Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. Balti-ősföld, Balkán-, Dinári- 

és Skandináv-hegység, Pireneusok, Etna, Finn-tóvidék, Vezúv; Pó.  

Norvégia, Helsinki, Oslo, Velence, Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-

medence, Mont Blanc, Pennine; Rhône, Szajna, Temze, Anglia, Birmingham, Glasgow, Lyon, 

Manchester, Marseille, Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-

medence, Kelet-európai-síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld, Román-alföld; Ruhr-

vidék, Szilézia; Boden-tó, Duna, Rajna, Duna–Majna–Rajna vízi út, Visztula, Volga.  

Oroszország, Svájc; Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Varsó, Krakkó, 

Prága, Pozsony, Bukarest, Moszkva, Szentpétervár 

- Meg tudja magyarázni az alábbi fogalmakat: 

- fjord, pusztuló magaspart, mélyföld, moréna, bérfuvarozás, dűne, turzás, lagúna, épülő 

alacsonypart, lavina, gleccser, hóhatár, alpi tehenészet, iparvidék.  

- Legyen képes éghajlati diagramokat elemezni, összehasonlítani, az adatok alapján ismerje 

fel az éghajlatokat: tajga, mediterrán, nedves kontinentális, száraz kontinentális, óceáni. 

- Legyen képes az éghajlatokhoz a rá jellemző termesztett növényeket és tenyészett állatokat 

kapcsolni. 

- Tudja felsorolni Észak-, Nyugat-, Dél-, és Közép-Európa jelentős országait és megnevezni 

fővárosaikat. 

 

 

 II. félév 

Az első félév követelményein kívül: 

- Tudja az alábbi topográfiai fogalmakat vaktérképen felismerni, elhelyezni: 

Duna, Tisza, Körös, Maros, Szamos, Bodrog, Sajó, Zagyva, Rába, Dráva, Sió, Zala, 

Balaton, Velencei-tó, Fertő tó, Tisza-tó, Szigetköz, Mohácsi- és Szentendrei-sziget. 

Aggteleki-karszt, Budai-, Kőszegi-, Soproni-, Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), Villányi-, 

Cserhát-, Bakony-, Gerecse-, Pilis-, Vértes-, Börzsöny-, Mátra-hegység Baranyai-, 

Somogyi- és Tolnai-dombság, Bodrogköz, Hajdúság, Jászság, Őrség, Kiskunság, 

Nagykunság, Körös- Maros-köze, Mezőföld. 

Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr, Salgótarján, Eger, Nyíregyháza, 

Tiszaújváros, Szolnok, Kecskemét, Békéscsaba, Paks, Százhalombatta, Dunaújváros, 

Székesfehérvár, Kaposvár, Szekszárd, Zalaegerszeg, Szombathely, Kőszeg, Sopron, 

Veszprém, Tatabánya. 

- Tudja megmagyarázni az alábbi fogalmakat: 

             talajvíz, rétegvíz, karsztvíz, hévíz, ásványvíz, vízjárás, árvíz, kultúrtáj, talaj,  

 talajerózió, korfa, agglomeráció, tranzit ország, hordalékkúpsíkság, löszvidék,    

 árterület, szikes puszta, dombvidék, tanúhegy, karsztosodás. 

- Ismerje hazánk legfontosabb, legjellemzőbb adatait. (terület, népesség, népsűrűség, 

      államforma, legmagasabb pont) 

- Tudja felsorolni és vaktérképen felismerni hazánk nagytájait és a szomszédos 

országokat. 

- Ismerje hazánk népesedési folyamatait. Legyen képes a témához kapcsolódó 

diagramokat elemezni. 

- Tudja felsorolni és jellemezni a Magyarország településtípusait, tudjon érveket  

            felhozni a tanyasi, falusi és városi élet előnyeire és hátrányaira. 

- Tudjon felsorolni Magyarországra jellemző, nagy mennyiségben termesztett növényeket 

és tenyésztett állatokat. 

 

 



Vizsgakövetelmények Hon-és Népismeretből 6.évfolyam végén(szóbeli) 

 

I.félév 

-Ismerje a magyar parasztházak beosztását,jellegzetes berendezési-és használati tárgyait 

-Tudja,mi jellemezte a régi magyar konyhát,milyen ételeket fogyasztottak 

-Ismertesse,hogyan teltek a fiatalok hétköznapjai 

-Ismertesse,melyek a magyar nép legfontosabb ünnepei 

-Tudja jellemezni az egyes tájegységek népeinek viseletét 

-Ismertesse a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatos szokásokat 

-Ismerje a farsangi szokások lényegét 

 

ii.félév 

-Ismerje a gazdasági épületeket,az állattartás épületeit 

-Tudja,milyen volt a paraszti munka éves rendje 

-Ismerje  a legelterjedtebb kapásnövényeket 

-Sorolja fel a legismertebb kézműves mesterségeket 

-Ismerje az őszi szüreti szokásokat 

-Ismerje az ember életének meghatározó eseményeit 

-ismerje a falusi szellemi élet központjait 

-Sorolja fel a húsvéti-és pünkösdi szokásokat 

-Ismertesse,hol alakultak ki piacok és vásárok 

-Ismertesse a magyarországi skanzeneket 

 

 



Informatika vizsgakövetelmények 

5. osztály  

- I. félév vége 

Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. A tanuló értse, hogy ugyanazt az 

ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk. Tudjon alapszinten kommunikálni az adott 

programokkal. Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. Képes 

legyen bonyolult ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal. 

gyakorlat: készítsen a megadottaknak megfelelő könyvtárszerkezetet. 

- II. félév vége 

Ismerje az informatika alapfogalmait. A számítógép belső felépítését. Kifejlődésének 

történetét magyar feltalálók, tudósok megismerése által. 

gyakorlat: készítsen a megadottaknak megfelelő könyvtárszerkezetet. Hozzon 

létre a megadott mappákba kép és szöveges állományokat. 

-  

6. osztály  

- I. félév vége 

Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni. 

Tudjon használni néhány közhasznú információforrást. Tudjon web helyekre látogatni, 

és ott adott információt megkeresni. Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket. 

Legyen képes egyszerű, hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. 

gyakorlat: comenius logo program segítségével rajzoljon téglalapot ismétléses 

szerkezettel. 

 

- II. félév vége 

Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Tudja, hogy 

milyen könyvtári szolgáltatásokat nyújt az iskolai könyvtár. Tudjon irányítással 

információt keresni a segédkönyvekben és helyi adatbázisban. Legyen képes 

megkülönböztetni a főbb könyvtári médiumokat. 

gyakorlat: comenius logo program segítségével készítsen eljárást, mely téglalapot 

rajzol ismétléses szerkezettel. 

 

7. osztály  

- I. félév vége 

A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni. Tudjon 

tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. 

- Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, 

vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását. Ismerje és tudja kezelni a 

multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, hang) 

gyakorlat: készítse el az adott dokumentumot word szövegszerkesztőben. 

 

- II. félév vége 

Tudja, használja az elektronikus levelezés alapszolgáltatásait. Képes legyen egyszerű 



feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat készíteni. Ismerjen fel 

algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus). Ismerje a könyvtártípusokat. Tudja 

használni az elektronikus könyvtárat. Tudjon információt keresni a segédkönyvekben 

(szótár, lexikon, enciklopédia) és az interneten. 

gyakorlat: készítse el az adott dokumentumot word szövegszerkesztőben, szúrjon 

be képet, illetve táblázatot külön állományból. 

 

8. osztály  

- I. félév vége 

A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai 

társadalomban. Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges- rajzos- 

táblázatos dokumentumot készíteni. Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni. 

Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni.  

gyakorlat: készítse el az adott dokumentumot word szövegszerkesztőben, szúrjon 

be képet, illetve táblázatot külön állományból.  

 

- II. félév vége 

Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a könyv témáját fejezi ki. Tudjon a szakjelzet 

ismeretében a szabadpolcon műveket keresni. Legyen képes – segítséggel – a tárgyi 

katalógust használva egyszerű keresési feladatokat megoldani. Tudjon forrásokra 

hivatkozni. 

gyakorlat: készítse el az adott dokumentumot word szövegszerkesztőben és 

készítsen excel táblázatkezelővel számításos feladatokat, egyszerű képleteket. 

-  

 



KÉMIA vizsgakövetelmények 

 

7. évfolyam– írásbeli vizsgakövetelmények 

 

  I. félév 

- Az anyagok és változásai: fizikai, kémiai, exoterm, endoterm 

- Az oldat fogalma, töménysége: tömegszázalék kiszámítása 

- Az atom és az elemi részecskék fogalma. 

- Az elem fogalma, jelölése, a vegyjelek. 

- Az anyagmennyiség, moláris tömeg fogalma, kiszámítása.   

- Az atom elektronszerkezete és a periódusos rendszer. 

II. félév 

- Az ionok keletkezése és az ionvegyületek jelölése, az ionos kötés. 

- A molekulák keletkezése és jelölése, a kovalens kötés. 

- A képlettel jelölt anyagok moláris tömegének kiszámítása. 

- A különféle rácstípusok. 

- A kémiai reakció fogalma. 

- A kémiai egyenlet fogalma és az egyenletírás lépései. 

- A periódusos rendszer fontosabb elemeinek egymással való reakcióegyenletei. 

- Az oldatok kémhatása: savas, lúgos, semleges fogalma, az indikátorok. 

- A redoxireakció fogalma.   

-  

8.évfolyam– írásbeli vizsgakövetelmények 

I. félév 

- Az elemek csoportosítása a periódusos rendszerben. 

- Ismerni kell a következő természetben előforduló anyagokat: 

o hidrogén 

o levegő 

o víz 

o ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz 

o ásványok, kőzetek, ércek 

o szén és oxidjai, a szénsav 

- Ismerni kell a következő iparban előforduló anyagokat 

o vas, kobalt, nikkel 



o alumínium 

o alumínium és vas előállítása 

o mész, gipsz, cement 

o porcelán, finomkerámia, üveg 

o papír 

o műanyag 

o energiaforrások 

II. félév 

- Ismerni kell a következő szerves anyagokat: 

o szénhidrogének 

o alkoholok, szerves savak 

o szénhidrátok 

o fehérjék 

o zsírok, olajok 

o az egészséges táplálkozás anyagait 

o szenvedélybetegségek anyagait 

- Ismerni kell a következő háztartásban előforduló anyagokat: 

o savak, lúgok, sók 

o mosószerek, tisztítószerek 

o csomagolóanyagok, hulladékok 

o permetezőszerek, műtrágyák 

o elemek, akkumulátorok   

 

 



Magyar irodalom  

5.osztály 

I. félév 

 

Szóbeli 

 Témakör: Népköltészet, műköltészet.  

 Követelmények: népmese, műmese, népdal, közmondás, szólás fogalma és 

tulajdonságai. 

 Témakör: Petőfi Sándor: János vitéz 14. énekig 

 Követelmények: elbeszélő költemény fogalma, szóképek 

felismerése(megszemélyesítés, metafora, hasonlat), versforma, memoriterek: 1. ének 1-

4. versszak, 6. és 11. versszak. 

  

II. félév 

 

Az első félév követelményei, melyek kiegészülnek az alábbiakkal: 

Szóbeli  

 

 Témakör: Petőfi Sándor: János vitéz 15.-27. ének. 

 Követelmények: tömörített cselekményelmondás, szereplők jellemzése, memoriterek: 

27. ének 6-7. versszak, 10-11. versszak. 

 Témakör: Szülőföld – család. Petőfi Sándor és Arany János versei. 

 Követelmények: életkép, szóképek, refrén, leírás készítése tárgyról, személyről, tájról, 

memoriterek:  

 Arany János: családi kör. 1-2. versszak.  
 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. Műfaja: regény fogalma, cselekmény ismerete, regény 

szerkezete, szereplők csoportosítása. 

 
 

6. osztály  

I. félév  

 

Szóbeli 

1.  Monda, ballada  

 Monda fogalma, műfaji jellemzői  

 Fajtái 

 A mondával rokon műfajok 

 Ballada fogalma, fajtái: népballada és műballada közti különbségek  

 Népballada: Kőmíves Kelemen (cselekménye) 

 Műballadák: Arany János: Mátyás anyja 

 

      2. Arany János élete 

 Petőfi és Arany barátsága (episztola-költői levél fogalma) 

3. Arany János: Toldi 

 A mű keletkezése 

 Műfaja 

 Cselekménye, cselekményvázlata, szereplők 

 Mottó (jelige), konfliktus fogalma 

 Költői szóképek (megszemélyesítés, hasonlat, metafora, allegória) felismerése 

 Epizód fogalma, és annak beazonosítása a műben 



 Memoriterek: Előhang, I/1., II./12., III./7.,8., IV./4., 5., V./15., 

VII./7.,VIII./13.,14., XI./1., 

 

II. félév 

Az első félév követelményei, melyek kiegészülnek az alábbiakkal: 

            Toldi c. mű megismerése és elemzése elkezdődik az első félévben és tart a 

második félévben is. 

 

4. Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 Műfaja: regény (fogalma), történelmi regény 

 Cselekmény, szereplők, helyszínek, idő 

 Költött alakok, találkozások 

 Történelmi háttér 

5. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

 Műfaja: elbeszélő költemény 

 Cselekménye, szereplői 

 Anekdota, vándormotívum fogalma és felismerése a műből 

 

 

7. osztály 

I.félév 

Szóbeli 

A romantika irodalmából: 

 Kölcsey Ferenc életútja 

 Kölcsey Ferenc: Himnusz ( a vers elemzése, memoriter) 

 Vörösmarty Mihály életútja 

 Vörösmarty Mihály: Szózat ( a vers elemzése, memoriter) 

 Petőfi Sándor életútja 

 Petőfi Sándor: Kiskunság; tájleíró költemény 

 Petőfi Sándor: Szeptember végén; az elégia műfaja 

 Petőfi Sándor: Nemzeti dal ( a vers elemzése, memoriter) 

 

II. félév 

Az első félév követelményei és az alábbi témakörök 

Régi korok emlékezete, magyar történelmi események és korszakok megidézése az 

irodalomban 

 Janus Pannonius életútja 

 Janus Pannonius: Pannonia dicsérete ( az epigramma műfaja; memoriter) 

 Mikszáth Kálmán életútja 

 Mikszáth Kálmán: A néhai bárány ( a novella szerkezete) 

 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (cselekmény, szereplők) 

 A szerelem mint ihletforrás 

 Dalok a szerelemről ( szerelmi dalok, virágénekek) 



 

8. osztály  

I. félév  

Szóbeli 

 

 A Nyugat folyóirat bemutatása főbb jellemzőivel, ismertebb képviselőivel. 

 Ady Endre életútja és költészete. 

 Ady Endre hitvallása és küldetéstudata verseinek tükrében. ( Góg és Magóg fia 

vagyok én; A magyar Ugaron) 

 Ady Endre szerelmes versei (Lédával a bálban; Őrizem a szemed) 

 Ady Endre magyarságverse: A föl-földobott kő 

 Móricz Zsigmond: Hét krajcár (novella fogalma), Légy jó mindhalálig (regény 

fogalma, szereplők, események) 

 Karinthy Frigyes- humor, paródia fogalma. Tanár úr kérem -A rossz tanuló felel 

 

II. félév  

 

Az első félév követelményei, melyek kiegészülnek az alábbiakkal: 

 

Szóbeli 

 József Attila életútja (Curriculum vitae ) és költészete. 

 József Attila : Tiszta szívvel (elemzés)  

 József Attila szerelmes verse: Ringató 

 Radnóti Miklós életútja és költészete (Nem tudhatom c. vers és az Eröltetett menet c. 

vers elemzése) 

 
 

Magyar nyelvtan 

 5. osztály 

I. félév 

Írásbeli 

 Témakör: Hang és betű 

 Követelmények: a beszédhangok csoportosítása, a magán- és mássalhangzók 

törvényszerűségeinek felismerése, a nyelv helyes használata. 

Írásbeli vizsgakövetelmények 5. osztály 2. félév 

 Témakör: A magyar helyesírási alapelvek. 

 Követelmények: a kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány, egyszerűsítés elve. 

 Témakör: A szavak alakja és szerkezete 

 Követelmények: rokon- és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak 

 Témakör: A szavak szerkezete. 

 Követelmények:  a szóelemek megkülönböztetése, az igealak szóelemeinek 

felismerése 

 

 

 

 

 6. osztály 



I. félév 

Írásbeli 

 

1. Igék  

 Igeragozás 

 Igemódok és igeidők kapcsolata 

 Igekötős igék helyesírása 

 Igék transzformálása 

2. Névszók 

 Főnév: köznevek és tulajdonnevek helyesírása 

 Melléknév: fokozás, -i képzős földrajzi nevek helyesírása 

 Számnév: számnév fajtái és a számnevek helyesírása  

 

II. félév - írásbeli 

 

Az első félév követelményei, melyek kiegészülnek az alábbiakkal: 

3. Névmások használata, helyesírásuk 

 Személyes névmás 

 Visszaható névmás. 

 Kölcsönös névmás. 

 Birtokos névmás 

 Határozatlan és általános névmás. 

 Kérdő névmás. 

4. Igenevek 

5. Viszonyszók 

 Névelő 

 Névutó 

 Igekötő 

 

 

 

 7. osztály 

I. félév 

 

Írásbeli 

Mondatelemzéseken keresztül: 

 

 A mondat fő része: az állítmány 

 Az állítmány fajtái:  

- igei 

- névszói 

- névszói-igei 

 Az alany az állítmány bővítménye /alanyos szószerkezet/. Alany fajtái: 

- határozott 

- határozatlan 

- általános 

 A tárgy, a tárgyas szintagmák, idézés fajtái. 

 

 A tárgy fajtái: 



- iránytárgy 

- eredménytárgy 

- határozott 

- határozatlan 

 

II. félév 

 

Az első félév követelményei, melyek kiegészülnek az alábbiakkal: 

Írásbeli 

 

 Határozók, határozós szintagmák ( hely-, idő-, mód-, állapot-, eszköz-, társ-, ok-, cél-, 

eredet- és eredményhatározók) 

 A jelzők, a jelzős szintagmák ( minőség-, mennyiség-, birtokos- és értelmező jelző) 

 

 

8. osztály 

I. félév 

 

Írásbeli 

 Az egyszerű és összetett mondat fogalma és a különbség felismerése. 

 A mondatelemzéseken keresztül: 

- ismerjék fel és elemezzék a mellérendelő összetett mondatok fajtáit (kapcsolatos, 

ellentétes, választó, következtető, magyarázó), 

- ismerjék fel és elemezzék az alanyi, állítmányi és tárgyi alárendelő összetett 

mondatokat! 

 A tollbamondáson keresztül: 

- tükröztessék írásban helyesen a tagmondatok határát, a főmondat meghatározó 

szerepét a mondatvégi írásjelek használatában, 

- alkalmazzák az egybe- és különírás szabályait! 

 A 8. évfolyamon követelmény, hogy a tanuló írásbeli munkája olvasható, rendezett 

legyen! 

 

II. félév - írásbeli 

 

Az első félév követelményei, melyek kiegészülnek az alábbiakkal: 

 

 

 A mondatelemzéseken keresztül:  

- ismerjék fel és elemezzék a határozói és jelzői alárendelő összetett mondatokat, 

- ismerjék fel és elemezzék a többszörösen összetett mondatok tagmondatai közötti 

kapcsolatokat! 

           Szóalkotási módok ismerete 

- szóképzés: szóelemek leválasztásával a gyakori képzők felismerése 

- összetett szavak fajtái és helyesírásuk 

 
 

 



MATEMATIKA - osztályozó- és javítóvizsga témakörök 

írásbeli vizsga 

 
5. évfolyam 

 

1. Természetes számok írása, olvasása. A helyiérték rendszer. Relációk, kerekítés. 

2. A természetes számok összeadása, kivonása, szorzása, osztása. Műveletek sorrendje. 

3. Osztó, többszörös. 

4. Hosszúság, tömeg, időmérés mértékegységei, mértékváltások. 

5. Geometriai alakzatok. Párhuzamos, merőleges egyenesek felismerése, rajzolása. 

Távolság fogalma. Síkidomok, sokszögek jellemzése. Téglalap, négyzet tulajdonságai, 

területe, kerülete. A téglatest és a kocka tulajdonságai, felszíne, térfogata. A terület és 

a térfogatmérés mértékegységei. Térfogat és űrtartalom mérése, mértékegységei, 

kapcsolatuk. 

6. Törtek értelmezése, összehasonlítása, egyszerűsítése, bővítése, összeadása, kivonása. 

Vegyes szám. Tört szorzása, osztása természetes számmal. 

7. Ponthalmazok. A kör és a gömb. A szakaszfelező merőleges. Háromszög, téglalap, 

négyzet szerkesztése. A szögek, szögfajták. A szögek mérése szögmérővel. 

8. A tizedes törtek értelmezése, egyszerűsítése, bővítése, helye a számegyenesen. 

Összehasonlításuk, kerekítésük. Összeadásuk, kivonásuk. Szorzásuk 10-zel, 100-zal, 

1000-rel. Tizedestört szorzása, osztása természetes számmal, az átlag kiszámítása. 

Tört tizedestört alakjának felírása. 

9. Táblázatok, grafikonok készítése, elemzése. Arányos következtetések. 

10. Az egész számok. Abszolút érték, ellentett. Az egész számok összeadása, kivonása, 

összehasonlítása. A derékszögű koordináta-rendszer. 

Félévkor 1-6. pontig, év végén 1-10.pontig 

 

6. évfolyam 

 

1. Tizedestörtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása, műveletek sorrendje. 

2. Műveletek egész számokkal, műveletek sorrendje. 

3. Törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása, műveletek sorrendje 

4. Mértékváltások (hosszúság, tömeg, idő, terület, űrtartalom, térfogat) 

5. Téglatest, kocka felszíne, térfogata. 

6. Alapszerkesztések (merőleges, párhuzamos, kör, érintő…) 

7.  Szögek, szögfajták, szögmérés. Nevezetes szögek szerkesztése (60 ,30 , 15º, 45º, 75º, 

90º, 120º, 135º, 150º) 

8. Egyenes- és fordított arányossági következtetések, grafikonkészítés, olvasás. 

9. Százalékszámítás (alap, százalékérték, százalékláb) 

10. Tengelyes tükrözés végrehajtása, tulajdonságai. 

11. Tengelyesen szimmetrikus sokszögek (háromszög, rombusz, deltoid, húrtrapéz) 

szerkesztése, tulajdonságai. 

Félévkor 1-7. pontig, év végén 1-11. pontig. 

 

7. évfolyam 

 

1. Összeadás, kivonás, szorzás, osztás a racionális számkörben. Műveletek sorrendje. 

2. Hatványozás. Műveletek hatványokkal, a hatványozás azonosságai. 

3. Egyenes- és fordított arányossági következtetések. Százalékszámítás. 



4. Számelmélet. Oszthatóság, prímtényezőkre bontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb 

közös többszörös. 

5. Mértékváltások 

6. Lineáris függvény (ábrázolás táblázattal és hozzárendelési szabály alapján, jellemzés) 

7. Egybevágósági transzformációk. Tengelyes, középpontos szimmetria. Szögpárok. 

8. Algebrai kifejezések. Műveletek algebrai kifejezésekkel. 

9. Egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. (Törtegyütthatós egyenlet is) 

10. Háromszögek, négyszögek szerkesztése, területük, kerületük kiszámítása. A kör 

területe, kerülete. 

11.  Egyenes hasáb, egyenes körhenger felszínének, térfogatának kiszámítása. 

Félévkor 1-6 pontok, év végén 1-11 pontok 

 

8. évfolyam 

 

1. Összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás a racionális számkörben. Műveletek 

sorrendje. Mértékváltások. 

2. Oszthatóság, prímtényezőkre bontás, osztók keresése prímtényezős alakból, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

3. Egyenes és fordított arányosság, összetett százalékszámítási feladatok. 

4. Sokszögek szerkesztése, kerületük, területük kiszámítása.  A kör területe, kerülete. 

5. A háromszögek nevezetes körei, vonalai, pontjai. (Tétel. Szerkesztés különböző 

háromszögekben) 

6. Pitagorasz tétel, és alkalmazása számítási feladatokban. (T, K számítás) 

7. Egyenes hasáb, egyenes körhenger felszínének, térfogatának kiszámítása. 

8. Egyenletek megoldása.(Lineáris egyenlet megoldása grafikusan is.)  

9. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel. 

10. Egybevágósági transzformációk. Hasonlóság, középpontos hasonlóság. Háromszögek 

egybevágóságának, alapesetei, felhasználása számítási feladatokban. 

Félévkor 1-5pontok, év végén 1-10 pontok. 

 



VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

5. ÉVFOLYAM   

1. FÉLÉV – gyakorlati vizsgakövetelmények: 

Téri helyzeteket ábrázoló látszati rajz készítése látvány után. 

Tárgyak térbeli helyzetének, arányainak, színviszonyainak megfigyelése és nézőpontnak 

megfelelő grafikai vagy színes ábrázolása. 

Szóbeli vizsgakövetelmények - művészettörténet: Ismerje a tanult művészeti korok 

jellemzőit (őskor, ókor: Mezopotámia, Egyiptom). 

2. FÉLÉV– gyakorlati vizsgakövetelmények: 

Felület dekoratív kialakítása. 

Tervezés adott közlő célnak megfelelő forma és színredukciók alkalmazásával. 

A színek hangulati hatása, figyelemfelhívó jellege. 

Mozgás kifejezése (formaismétlés-ritmus). 

Szóbeli vizsgakövetelmények - művészettörténet: Tudjon példákat megnevezni és 

alapszinten elemezni az ókori görög, római építészetből, szobrászatból, festészetből. 

 

6.ÉVFOLYAM 

1. FÉLÉV – gyakorlati vizsgakövetelmények: 

Tagoltabb testek, formák ábrázolása rajzbeli, színbeli esetleg plasztikai tanulmány készítése 

(arányok, belső szerkezet, fény-árnyék, színviszonyok). 

A nézőpont szerepe a téri helyzetek megítélésében (rálátás, szemmagasság, alálátás). 

Szóbeli vizsgakövetelmények - művészettörténet: Tudjon példákat megnevezni és 

alapszinten elemezni az ókeresztény, bizánci,  román kor építészetéből, szobrászatából, 

festészetéből. 

2.FÉLÉV – gyakorlati vizsgakövetelmények: 

Rajzi vagy plasztikai tanulmány készítése alak, tárgy mozgásáról. 

Mozgás- vagy eseménysor ábrázolása egy képen belül illetve képsorozattal. 

Éljen a színek dekoratív és figyelemfelhívó szerepével. 

Szóbeli vizsgakövetelmények - művészettörténet: Tudjon példákat megnevezni és 

alapszinten elemezni a gótikus, reneszánsz kor építészetéből, szobrászatából, festészetéből. 

 

7. ÉVFOLYAM 

1. FÉLÉV – gyakorlati vizsgakövetelmények: 



Nagyobb méretű mesterséges vagy természetes formák távlati ábrázolása (nézőpont, fény-

árnyék, távlat, mint vizuális elemek).  

Szóbeli vizsgakövetelmények - művészettörténet: Tudjon koronként (barokk, klasszicizmus) 

több alkotást felismerni és megnevezni. Előre megadott szempontok alapján tudjon 

összehasonlító elemzéseket végezni. 

2.FÉLÉV – gyakorlati vizsgakövetelmények: 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása, az egyéni színvilág érvényesítésével: irodalmi vagy 

zenei mű feldolgozása szabadon választott technikával. 

Szóbeli vizsgakövetelmények - művészettörténet: Előre megadott szempontok alapján tudjon 

összehasonlító elemzéseket végezni a realizmus és romantika jegyében készült festményekről. 

Ismerje a különböző vizuális kommunikációs formákat (tömegkommunikáció, távközlés, 

televízió, internet, gesztusnyelv, közlekedési tábla, térkép, plakát) 

 

8. ÉVFOLYAM 

1.FÉLÉV – gyakorlati vizsgakövetelmények: 

Épület, folyosórészlet megfigyelése, szabadkézi, tapasztalati perspektivikus ábrázolása 

(látszati rövidülések, méretváltozások, nézőpont, vonaltávlat). 

Szóbeli vizsgakövetelmények - művészettörténet: Ismerje a XIX.-XX. század „izmusait” és 

egy képzőművészeti alkotást tudjon bemutatni. 

2.FÉLÉV – gyakorlati vizsgakövetelmények: 

Vizuális illúziókra, érzéki csalódásokra épülő feladatok megoldása művészeti példák nyomán.  

Színismeretek alkalmazása: színtávlat, hőfokkontraszt, sötét-világos, mennyiségi kontraszt. 

Szóbeli vizsgakövetelmények mozgókép és médiaismeret: Ismerje a média fejlődését. Az 

internet használata, veszélyei. 

 



Technika vizsgakövetelmények 

5. évfolyam 

I.félév 

Ismerkedés a környezet tudatos átalakításának elveivel és szükségességével. Egyszerû, 

mindennapos technikai rendszerek azonosítása. A kommunikáció alapfogalmainak 

alkalmazása, tömegkommunikációs eszközök kezelése. 

Egyszerű műveleti algoritmusok értelmezése és végrehajtása (egyszerû tervek és vázlatrajzok 

készítése). Becslés centiméter pontossággal, mérés milliméter pontossággal. Egyszerû 

mûszaki rajzok olvasása és készítése. 

Gyakorlat: 

Fiú: adott tervrajzról adatok, információk leolvasása 

Lány:  gomb felvarrása 

II. félév 

A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes magatartásformáinak 

alkalmazása. 

A következetes és rendszeres tisztálkodás ismerete. Az egészséges táplálkozás jelentõségének 

felismerése. A családi munkamegosztás ismerete, a házi és ház körüli munkák gyakorlása. A 

szükséges eszközök és szerszámok szakszerû és balesetmentes használata. Környezetkímélõ 

magatartás és takarékosság fontosságának felismerése. 

Gyakorlat: 

Fiú: talajlazítás, ásás. 

Lány:  szegés 

 

6. évfolyam 

I. félév 

A természet törvényeinek ismerete, gazdálkodás a természeti erõforrásokkal. Épített tér 

alakítása, lakberendezés.  

A munkavégzéshez szükséges anyagok, az átalakításhoz szükséges szerszámok és gépek 

kiválasztása, balesetmentes és szakszerû használata. Mérés milliméter pontossággal. Egyszerû 

mûszaki rajzok készítése. 

Gyakorlat: 

Fiú: alap áramkörök építése elektromos szerelőkészlet alkalmazásával 

Lány: sima szemek kötése 

 

II. félév 

Tárgyak felismerése vetületek alapján. A makett és a modell szerepe. Logikai áramkörök 

értelmezése. A biztonságos közlekedés alkalmazása. A kerékpáros közlekedés szabályai. Az 

egészséges életmód ismeretei. Egyszerû háztartási munkák gyakorlati végzése. Családi 

gazdálkodás összefüggései. Dísznövények szaporításának ismerete. 



Gyakorlat: 

Fiú: alap áramkörök építése elektromos szerelőkészlet alkalmazásával, talajjavítás 

komposzttal. 

Lány: palántázás 

 

7. évfolyam 

I. félév 

A technika társadalma és természetre gyakorolt hatásainak vizsgálata. Véleményalkotás a 

fenntartható fejlõdésrõl. A lehetséges környezetkímélõ nyersanyag és energiaforrások 

bemutatása és elemzése a felhasználhatóság szempontjából. Információs rendszerek és 

csatornák, illetve egyszerû érzékelõk megismerése konkrét példákon. Egy konkrét egyszerû 

gyártási folyamat bemutatása. Az erõmûtípusok egyszerû összehasonlítása. Az alternatív 

energiaforrások és a környezetkímélõ technológiák áttekintése. Gépek mûködésének 

bemutatása, modellezése. A gépek általános jellemzõinek ismerete. Erõgépek mûködése. 

Jelentõs magyar és külföldi találmányok és feltalálók azonosítása. 

Gyakorlat: 

Fiú: egyszerű gépelemek szerelése mechanikus szerelőkészlet segítségével. 

Lány: keresztszemes öltés 

 

II. félév 

A közúti, a légi, a vízi, a vasúti közlekedés rendszereinek elemzése. Kultúrált közlekedési 

magatartása alkalmazása. 

A korszerû táplálkozás módszereinek használata. Korszerû ételsor önálló összeállítása. 

Egyszerû háztartási gépek használata. Az infrastruktúra elemeinek ismerete. A fogyasztói 

érdekvédelem lehetõségeinek felismerése. 

A takarékosság alkalmazása. A növények gondozása, ápolása. Pályaválasztási alapfogalmak 

gyûjtése. 

Gyakorlat: 

Fiú: ásás, talajegyengetés, talajjavítás 

Lány: ásás, talajegyengetés, talajjavítás 

 

8. évfolyam 

I.félév 

A villamos áram útjának ismerete az erõmûtõl a fogyasztókig. A lakás villamos 

berendezéseinek ismerete és helyes használata. Alapvetõ balesetvédelmi és érintésvédelmi 

ismeretek. A vezérlés és szabályzás megismerése, áramkörök készítése. A közmûvek 

(vízvezeték és fûtésrendszere) mûködésének ismerete.  

Gyakorlat: 

Fiú: összetett áramkörök építése elektromos szerelőkészlet segítségével 

Lány:kötés (sima, fordított) 



 

II. félév 

Ismerje az információs rendszereket. A fenntartható fejlõdés problémájának megismerése. A 

közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerés és elhárítása. 

Tudja az egészséget fenyegetõ veszélyeket elkerülni, különös tekintettel a dohányzás, az 

alkohol és a kábítószer-fogyasztás veszélyeire. Ismerje az egészséges táplálkozás szabályait. 

Gyakorlat: 

Fiú: összetett áramkörök építése elektromos szerelőkészlet segítségével, talajjavítás 

Lány: sarabolás 

 
 



Természetismeret 

5.évfolyam – írásbeli vizsgakövetelmények 

I félév 

 

Élet a kertben 

Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, főeres, mellékeres levél, 

virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas, bogyótermés, módosult növényi rész, 

egynyári, kétnyári, évelő növény, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, 

zsigerzacskó, átalakulás nélküli fejlődés, tápláléklánc ismerete. 
 

Anyagok és változások a környezetünkben 

Anyag, élő-élettelen, halmazállapot, keverék, légnyomás, talaj, kőzettörmelék, humusz, 

talajnedvesség ismerete. 

Hőmérséklet, mozgás, hely-, helyzetváltoztatás, mágnes, vonzás, taszítás, gravitációs 

kölcsönhatás, hőterjedés, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiagazdálkodás, 

energiatakarékosság ismerete. 
 

Tájékozódás a térképen és a természetben 

Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép. Térképi jelrendszer, 

domborzati, közigazgatási, tematikus, turista- és kontúrtérkép, keresőhálózat, turistajelzés 

ismerete. 
 

Topográfia: Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Dunántúli-

domb- és hegyvidék, Nyugati-peremvidék. 

Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. 

Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, északi-sarkkör, kezdő 

hosszúsági kör ismerete 
 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Földközi-tenger, Afrika, 

Amerika, Európa, Ázsia, Ausztrália, Antarktika, Közép-Európa. 
 

Az időjárás 

Időjárás, éghajlat fogalma, elemei, jellemzőik, középhőmérséklet, hőingás fogalma, kiszámítása, 

hazánk éghajlatának jellemzése, tematikus térkép alapján is (pl. csapadék, napsütéses órák száma…) 

ismerete 

II. félév 

Felszíni és felszínalatti vizek 

Felszín alatti vizeink, folyó, tó, fogalma jellemzőik, fajtáik, pusztulásuk-védelmük, a folyók építő-

romboló munkája, folyásiránya, jobb-bal part meghatározása, folyók esésének kiszámítása térkép 

alapján, vízgyűjtő terület, vízválasztó, belvíz-árvíz, hazánk fő folyói: Duna, Tisza, a víz jelentőségének 

ismerete 



Állatok a házban és a ház körül 

Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás, összetett gyomor, kérődző, ragadozó, 

növényevő, mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes átalakulás ismerete. 

 

Az ember szervezete és egészsége 

Csont, izom, ízület, mozgásszervi elváltozás, tápcsatorna, emésztés, felszívódás, tápanyag, 

normál testsúly, túlsúly, alultápláltság, légzés, tüdő, vér, szív, kiválasztás, vese, petefészek, 

here, nemi hormon, ivarsejt, magömlés, menstruáció, nőies, férfias jelleg, érzékszerv, 

egészség, betegség, fertőzés, járvány ismerete, elsősegélynyújtás alapismeretei 

 

 

 

6. évfolyam - írásbeli vizsgakövetelmények 

I. félév  

Az erdő életközössége 

Erdő, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan növény, gomba, spóra, 

barkavirágzat, makktermés, tűlevél, tobozvirágzat, cserje, pókszabású, rovar, bogár, lepke, 

csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb, és csőr ismerete. 

Kölcsönhatások. Az energia 

A mechanikai kölcsönhatás, termikus kölcsönhatás, elektromos és mágneses kölcsönhatás 

ismerete, energia fogalma, fajtái, felhasználása. 

A Föld bolygó 

A Naprendszer bolygói, égitest, csillag, tájákozódás a Földön a földrajzi fokhálózat 

segítségével, szélességi, hosszúsági körök, a Föld tengelyferdesége, forgása, keringése, az 

évszakok, éghajlat, az éghajlati övezetek, éghajlat alakító tényezők, napi és évi 

középhőmérséklet, napi hőingadozás, évi közepes hőingadozás, csapadék ismerete. 

Topográfia: Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Vénusz, Neptunusz, Szaturnusz, 

Uránusz, Hold. 

 

A természet erői 

Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, vulkáni működés, kráter, kürtő, 

magma, magmakamra, láva, vulkáni hamu, kőzetek, andezit, bazalt, tufák, mészkő, bauxit, 

lignit, belső erők, külső erők, deltatorkolat, sziget, zátony, alföldek kialakulása, talaj, lösz 

ismerete. 

Topográfia: Etna, Vezúv, Alpok, Kárpátok, Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-

középhegység, Badacsony,  Északi-középhegység, Nyugat-magyarországi peremvidék, 

Bakony, Vértes, Dunazug-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység, 

Aggteleki-karszt, Kékes, Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Tolnai-hegyhát, Mecsek, 

Miskolc, Veszprém, Pécs ismerete. 

 

 

 



II. félév  

 
Hazai tájakon 

Hazánk helye Európában, Hazánk tájai, Alföld részei, gazdasági élete, Kisalföld  jellemzői, 

elhelyezkedése, gazdasági élete, Dunántúli-domb- és hegyvidék jellemzői, részei, gazdasági 

élete, Nyugat-magyarországi-peremvidék jellemzői, gazdasági élete, Dunántúli-középhegység 

jellemzői, részei, gazdasági élete, Északi középhegység jellemzői, részei, gazdasági élete, 

nemzeti parkjaink, fővárosunk, Budapest ismerete. 

Topográfia: Európa, Közép-Európa, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, 

Szlovénia, Ausztria, Magyarország, Alföld, Mezőföld, Duna-Tisza köze, Tiszántúl, Nyírség, 

Kiskunság, Hortobágy, Nagykunság, Kisalföld, Szigetköz, Duna, Tisza, Dunántúli domb- és 

hegyvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, Nyugat-magyarországi 

peremvidék, Bakony, Vértes, Dunazug-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni-

hegység, Aggteleki-karszt, Kékes, Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Tolnai-hegyhát, 

Mecsek, Villányi-hegység, Velencei-hegység, Kőszegi-Soproni-hegység, Írott-kő, Pilis,  

Őrség, Budapest, Pesti-síkság, Margit-sziget, Csepel-sziget, Gellért-hegy, János-hegy, Szeged, 

Kalocsa, Debrecen, Hajdúszoboszló, Gyula, Győr, Sopron, Kőszeg, Veszprém, Esztergom, 

Szombathely, Miskolc, Tokaj, Eger, Veszprém, Pécs, ismerete. 

 

A füves területek életközössége. Termesztett növényeink 

Füves puszták kialakulása és növényei, mezei zsálya, angolperje, siskanád, réti boglárka, 

mocsári zsurló, fűfélék jellemzői, ízeltlábúak, rovarok, olasz sáska, zöld lombszöcske, mezei 

tücsök, fecskefarkú lepke a füves területeken, kifejlés, teljes átalakulás, a fürge gyík, vakond, 

mezei nyúl, mezei pocok, hörcsög, fácán, egerészölyv, vörösvércse, tépőcsőr, fogóláb, 

kapirgálóláb, állandó madár, költöző madár, termesztett növényeink, búza, kukorica, 

napraforgó, repce, lucerna jellemzői, ismerete. 

Vizek, vízpartok életközössége 

A víz jelentősége, a vizek parányi élőlényei, papucsállatka, zöld szemesostoros, óriásamőba,  

egysejtű, sejtszervecskék, baktériumok, fonalas zöldmoszat, hínáros békaszőlő, apró 

békalencse, közönséges nád, széleslevelű gyékény, jellemzői, telepes felépítésű, gyöktörzs, 

kétlaki növény, hínárnövényzet, fűzfa, barkavirágzat, enyves éger, gerinctelen, gyűrűsféreg, 

orvosi pióca, puhatestű, kagyló, ízeltlábú, rovar, folyami rák, szitakötő, gyötrőszúnyog,  

gerinces, hal, ponty, lesőharcsa, kopoltyú, úszóláb, lemezes csőr, gázlóláb, lágyhéjú tojás, 

kecskebéka, barna varangy, vízisikló, mocsári teknős, tőkés réce, fehér gólya, barna rétihéja, 

átalakulásos fejlődés, átváltozás, átalakulás nélküli fejlődés, téli álom, változó 

testhőmérséklet, táplálkozási láncok, vizek szennyezése, vizes élőhelyek védelmének ismrete. 

 

 



Vizsgakövetelmények a testnevelés tantárgyhoz  

5. évfolyam 

1. Atlétika  

 

 60 m    

(mp) 

600 m 

p:mp 

Cooper 

(m/12 p) 

Kislabda  

(m) 

Távol     

(cm) 

 fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány 

Kiváló 9,8 10,4 2:15 2:20 2200 2000 32 22 340 300 

Jó 10,6 11,4 2:30 2:45 2000 1800 24 18 300 270 

Közepes 12,1 12,8 2:55 3:15 1800 1600 18 12 270 230 

minimum 13,6 14,2 3:20 3:50 1600 1300 12 9 200 180 

 

2. Torna  

Talaj: 

Gurulóátfordulás előre, hátra, tarkóállás, zsugorfejállás. 

Ugrás: 

Egyszerű támaszugrások 3-4 részes szekrényen. ( Fiúknak 4, lányoknak 3 

részes szekrény.) 

3. Sportjátékok  

Labdavezetések helyben és mozgás közben, labda átadások. 

 

6. évfolyam  

1. Atlétika  

 



 60 m    

(mp) 

600 m 

p:mp 

Cooper 

(m/12 p) 

Kislabda  

(m) 

Távol     

(cm) 

 fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány 

Kiváló 9,2 9,8 2:00 2:05 2500 2300 40 30 380 340 

Jó 10 10,8 2:15 2:30 2300 2100 32 24 340 310 

Közepes 11,3 12 2:40 3:00 2000 1800 24 16 300 270 

minimum 13 14 3:10 3:40 1700 1500 15 10 220 200 

 

2. Torna  

Talaj: 

Gurulóátfordulás előre, hátra különböző testhelyzetekből, tarkóállás, fejállás, 

kézen átfordulás oldalt, mérlegállás. 

Ugrás: 

Keresztbe állított szekrényen guggoló átugrás. ( Fiúknak 4, lányoknak 3 

részes szekrény.) 

3. Sportjátékok  

Labdavezetések helyben és mozgás közben, labda átadások, kapura lövések, 

fektetett dobás. 

 

7. évfolyam 

1. Atlétika  

 

 100 m    

(mp) 

800 m 

p:mp 

Cooper 

(m/12 p) 

Kislabda  

(m) 

Távol     

(cm) 

 fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány 

Kiváló 14,5 15,1 3:00 3:25 2600 2300 45 35 410 370 

Jó 16 16,8 3:20 3:50 2400 2100 37 29 370 340 

Közepes 18 19 3:50 4:20 2100 1800 28 21 330 300 



minimum 21 23 4:30 5:10 1800 1600 19 14 250 230 

 

2. Torna  

Talaj: 

Gurulóátfordulás előre, hátra, tarkóállás, fejállás, futólagos kézállás, kézen 

átfordulás oldalra, mérlegállások mindkét lábra.. 

Ugrás: 

Terpesz átugrás hosszába állított szekrényen. ( Fiúknak 4, lányoknak 3 részes 

szekrény.) 

3. Sportjátékok  

Labdavezetések helyben és mozgás közben, labda átadások, kapura lövések, 

fektetett dobás. Védekező alapmozgások. 

 

8. évfolyam 

1. Atlétika  

 

 100 m    

(mp) 

800 m 

p:mp 

Cooper 

(m/12 p) 

Kislabda  

(m) 

Távol     

(cm) 

 fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány 

Kiváló 13,9 14,5 2:40 3:05 2800 2500 50 40 450 400 

Jó 15 16 3:00 3:30 2600 2300 40 32 390 350 

Közepes 17 18 3:30 4:00 2300 2000 30 24 330 300 

minimum 20 22 4:10 4:50 2000 1800 20 15 260 220 

 

2. Torna  

Talaj: 

Gurulóátfordulás előre, hátra, tarkóállás, fejállás, kézállás, kézen átfordulás 

oldalra, mérlegállások mindkét lábra.. 

Ugrás: 



Guggoló átugrás hosszába állított szekrényen. ( Fiúknak 4, lányoknak 3 

részes szekrény.) 

3. Sportjátékok  

Labdavezetések helyben és mozgás közben, labda átadások, kapura lövések, 

fektetett dobás. Védekező alapmozgások. 

 



Vizsgakövetelmények – szóbeli vizsga 

Történelem 

5. osztály 

 

I. félév 

Az ember kialakulása, az ősember nyomai a Földön 

A zsákmányoló ősember és a termelő ősember életének összehasonlítása  (eszköz, szállás, 
élelemszerzés módja) 
Az ókori Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína jellemzése 
Történetek a Bibliából 
Görög-római mondavilág néhány története 
Az ókori olimpiai játékok 
Rabszolgaság az ókorban 
A római államformák felsorolása és jellemzése 
A kereszténység születése, újszövetségi történetek 
 

II. félév 

Az első félév követelményei, melyek kiegészülnek az alábbiakkal: 

A középkori város és a középkori uradalom 
Lovagi élet 
Honfoglalás és kalandozások 
I.István államszervező tevékenysége 
A tatárjárás és IV. Béla újjáépítő tevékenysége 
Az Árpád-ház kihalása 
 

6. osztály 

             I. félév 

Anjou uralkodók (I.Károly, I.Lajos) 
Hunyadi János törökellenes harcai 
Hunyadi Mátyás uralkodása 
Végvári háborúk 
A három részre szakadt ország jellemzése 
Rákóczi szabadságharc 
Nagy földrajzi felfedezések 
Reformáció ellenreformáció 
 

 II. félév 

Az első félév követelményei, amelyek kiegészülnek az alábbiakkal: 

Felvilágosodás 
Mária Terézia, II. József 
Ipari- és mezőgazdasági forradalom 



Reformkor 
Széchenyi István munkássága 
Kossuth Lajos munkássága 
1848/49-es forradalom és szabadságharc (helyszínek, események, tavaszi hadjárat) 
 

7. osztály 

I. félév 

Az olasz és a német egység 
Az USA polgárháborúja 
A második ipari forradalom (találmányok) 
Kiegyezés 
Dualizmus rendszere (gazdaság, társadalom, művelődés) 
Az első világháború (katonai szövetségek, frontok, események, helyszínek) 
 

II. félév 

Az első félév követelményei, melyek kiegészülnek az alábbiakkal: 

Párizs környéki békék 
Trianoni béke 
A nagy gazdasági világválság 
Kommunista diktatúra Szovjetunióban 
Hitler hatalomra jutása 
 Bethleni konszolidáció 
Horthy-korszak jellemzése (gazdaság, társadalom, művelődés) 
 

8. osztály 

I. félév 

A második világháború (szembenálló felek, események, helyszínek, haditechnika, partraszállás) 
Holokauszt 
Magyarország a második világháborúban  
A hidegháború kora – válságpontok 
Az ideiglenesség kora Magyarországon 
Kommunista hatalomátvétel 
Rákosi-korszak 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc  
 

II. félév 

Az első félév követelményei, melyek kiegészülnek az alábbiakkal: 

Az 1956-os forradalom utáni megtorlás 
A Kádár-korszak (politika, gazdaság, művelődés) 
A rendszerváltás (előzmények, „tárgyalásos forradalom”) 
A globalizáció 
A demokrácia alapjai 
A magyar állam működése 
Gazdasági ismeretek (pénz, infláció, árfolyam, családi költségvetés) 



3.sz függelék 

TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI 

Speciális tagozaton 

5.évfolyam 

Magyar irodalomból 

szóbeli 

I.félév 

1. A mese jellemzői, mesetípusok. 

2.Szövegelemzés. A kiskondás vagy  A csodakantár című mese. 

3. Milyen emberi tulajdonságokra ismertél a tanult állatmesékből? 

4.Mondák jellemzése. Válassz egyet a tanult mondák közül, és beszélj róla! 

5.Népdalok jellemzőinek bemutatása a tanult népdalok alapján. 

6.Mit tudsz a Bibliáról? A tanult bibliai részletek közül válassz egyet, és beszélj róla! 

II.félév 

7.Mítoszok és legendák jellemzőinek bemutatása, a tanult 4 mű alapján.  

8.Gárdonyi Géza: Az iskola vagy Gárdonyi Géza: Az ablak című olvasmány bemutatása. 

9.Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön című házi olvasmány bemutatása, a tankönyvben 

lévő részletek alapján. 

10.Fekete István: A bizonyítvány vagy Móra Ferenc: A szánkó című elbeszélés bemutatása. 

11.Önálló véleményalkotás a barátságról, szeretetről, emberi kapcsolatokról a tanult versek 

alapján. 

12.Fekete István:Vuk(részlet) vagy Jo Coudert:  A szarvas(részlet) című regényrészlet 

bemutatása. 

Magyar nyelvtanból 

írásbeli, feladatlapon 

I.félév 

1.Írd le az ábécét! 

2.Szavak szótagolása. 

3.Írd le a mondatfajtákat, és azt is, hogy milyen mondatvégi írásjelek kerülnek a végükre! 

4.Állapítsd meg, hogy milyen szándékot fejeznek ki az alábbi mondatok! Tedd ki a 

mondatvégi írásjeleket is! 



5.Végezd el a szavakra, mondatokra tagolást! Másold le helyesen, és tedd ki a hiányzó 

írásjeleket! 

II.félév 

6.Csoportosítsd a szavakat jelentésük szerint!(egyjelentésű, többjelentésű…) 

7.Alkoss a kérdések alapján toldalékos szavakat! 

8.Írd le helyesírásunk 3 tanult alapelvét! 

9.Csoportosítsd a szavakat a 3 tanult helyesírási alapelv szerint! 

10.Rendezd betűrendbe a szavakat! 

Matematikából 

írásban,feladatlapon 

I.félév 

1000-es számkörben 

1.Mennyiségek egyeztetése számnévvel, számjeggyel. 

2.Háromjegyű számok képzése, írása a helyi érték táblázatba.  

3.Háromjegyű számok helye a számegyenesen. 

4.Háromjegyű számok egyes számszomszédjai. 

5.Kerekítések tízesekre, százasokra. 

6.Állandó különbségű sorozatok folytatása mindkét irányba. 

7.Hiányos számsorok kiegészítése. 

8.Számok rendezése növekvő és csökkenő sorrendbe. 

9.A hosszúság mértékegységeinek összehasonlítása, rendezése. 

10.Az űrtartalom mértékegységeinek összehasonlítása, rendezése. 

11.A tömeg mértékegységeinek összehasonlítása, rendezése. 

12.Az idő mértékegységeinek összehasonlítása, rendezése. 

13.Az idő leolvasása óráról. 

14.Pozitív és negatív számok a számegyenesen és a hőmérőn. 

15.Összeadás fejben. 

16.Összeadás  írásban. 

17.Kivonás fejben. 

18.Kivonás írásban. 

II.félév 

19.Szorzó-és bennfoglaló táblák ismerete. 

20.Szorzás 10-zel, 100-zal. 



21.Kerek tízesek szorzása egyjegyű szorzóval. 

22.Írásbeli szorzás, háromjegyű számot  egyjegyű szorzóval. 

23.Kerek tízesek, százasok osztása egyjegyű osztóval. 

24.Írásbeli osztás, kétjegyű számot  egyjegyű osztóval. 

25.Egyszerű szöveges feladatok elvégzése. 

26.Síkidomok, testek felsorolása. 

27.Négyzet, téglalap kerülete, területe. 

Történelemből 

szóbeli 

I.félév 

1.Mi a történelem? Kik a régészek, és mivel foglalkoznak? Milyen történelmi forrásokat 

ismersz? Sorold fel a történelem korszakait! 

2.Mi emelte ki az embert az állatvilágból? 

3.Mondd el, hogyan élt, mit használt ,mit készített az ősember! 

4.Mutasd be Mezopotámiát! 

5.Mutasd be az ókori Egyiptomot! 

6.Mutasd be az ókori Indiát! 

7.Mutasd be az ókori Kínát! 

8.Mutasd be az ókori Görögországot! 

9.Mutasd be a római birodalmat! 

II.félév 

10.Mit tudsz Jézus életéről? 

11.Mondd el a 3 tanult bibliai történet közül az egyiknek a tartalmát! 

12.Mondd el a középkori társadalom  felépítését! 

13.Sorold fel a magyarok vándorlásának helyszíneit! Beszélj arról, hogy a vándorlás alatt 

őseink hogyan éltek! 

14.Milyen szervezeti formákban éltek elődeink? Sorold fel a 7 törzsfő nevét! 

15.Mit  tudsz a Honfoglalásról? 

Természetismeretből 

szóbeli 

I.félév 

1.Háziállatok: a szarvasmarha jellemzése. 



2.Háziállatok: a sertés jellemzése. 

3.Háziállatok: a házityúk jellemzése. 

4.A ház körül élő állatok: a kutya jellemzése. 

5.A ház körül élő állatok: a macska jellemzése. 

6.A ház körül élő állatok: a házi egér jellemzése. 

7.Rovarok: a házi légy jellemzése. 

8.Rovarok: a keresztes pók jellemzése. 

9.Rovarok: a házi méh  jellemzése. 

10.Szántóföldi növények: a búza jellemzése. 

11.Szántóföldi növények: a kukorica jellemzése 

II.félév 

12.Természetföldrajzi környezetünk: az időjárás és elemei. 

13.A tájékozódás és eszközei. 

14.A felszíni formák. 

15.A szárazföld vizei. 

16.A térkép színei és jelei. 

17.Magyarország nagy tájai. 

18.Az élő és élettelen anyagok jellemzői. 

19.A légnemű anyagok tulajdonságai. 

20.A folyékony anyagok tulajdonságai. 

21.A szilárd anyagok tulajdonságai. 

22.Kölcsönhatások. 

23.Élőlények és a hőmérséklet kapcsolata. 

24.A tűz. Az égés. 

6.évfolyam 

Magyar irodalomból 

szóbeli 

I.félév 

1. A népballada jellemző jegyeinek bemutatása a tanult két ballada alapján. 

2. A XVI. század: végvári költészet. Históriás énekek jellemzése a tanult versek alapján. 

3. Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének bemutatása a tankönyvben közölt 

részletek alapján. 

4. XVII-XVIII. század:kuruc kor költészetének bemutatása a 2 tanult vers alapján. 



5. Petőfi Sándor életrajzi adatai. 

6. Petőfi Sándor életének bemutatása verseinek tükrében, 5 téma köré csoportosítva. 

II.félév 

7. Petőfi Sándor: János vitéz című elbeszélő költeményének keletkezése, szerkezeti 

felépítése. 

8. Petőfi Sándor:János vitéz   A  mű bemutatása a főhős kalandos életútján keresztül. 

9. Illyés Gyula: Petőfi a csatatéren című elbeszélés tartalma. 

10. Tömörkény István: Csata a katonával vagy Tamási Áron: A legényfa kivirágzik című 

elbeszélés részlet önálló bemutatása. 

11. Fekete István: Bogáncs(részlet) Önálló véleményalkotás. 

12. Erich Kastner: A két Lotti(részlet) Önálló véleményalkotás. 

Magyar nyelvtanból 

írásbeli,feladatlapon 

I.félév 

1. Az ige jelentései,kérdései. Csoportosítsd az igéket jelentéseik szerint! 

2. Igeragozás. Párosítsd a személyes névmások mellé a megfelelő igéket! 

3. Válogatsd  ki a helytelenül írt igekötős igéket,és írd le helyesen! 

4. Az igeidők meghatározása. 

II.félév 

5. A főnév meghatározása,kérdései és fajtái. 

6. A tulajdonnevek fajtái. 

7. A ragos főnevek helyesírása. 

8. A melléknév fogalma,kérdései. A melléknév fokozása. 

9. A számnév fogalma,kérdései és fajtái. 

 

Matematikából 

írásbeli 

I.félév 

10000-es számkörben 

1. Mennyiségek egyeztetése számnévvel,számjegyekkel. 

2. Négyjegyű számok képzése,írása a helyi érték táblázatba. 

3. Négyjegyű számok helye a számegyenesen. 



4. Számszomszédok. 

5. Kerekítések 10-re,100-ra,1000-re. 

6. Állandó különbségű sorozatok folytatása mindkét irányba. 

7. Hiányos számsorok kiegészítése. 

8. Számok rendezése növekvő és csökkenő sorrendbe. 

9. Törtek(részei,írása,egésszé kiegészítése). 

10. Negatív,pozitív számok jelölése,leolvasása számegyenesen és hőmérőn. 

11. Pénzhasználat. 

12. Szóbeli ,írásbeli összeadás és kivonás. 

II.félév 

13. Szorzás 10-zel,100-zal,1000-rel. 

14. Kerek tízesek,százasok szorzása. 

15. Írásbeli szorzás:háromjegyű számokat egyjegyű szorzóval. 

16. Osztás 10-zel,100-zal,1000-rel. 

17. Kerek tízesek,százasok,ezresek osztása egyjegyű osztóval. 

18. Írásbeli osztás:háromjegyű számot egyjegyű osztóval. 

19. Azonos nevezőjű törtek összeadása,kivonása. 

20. Egyszerű szöveges feladat. 

21. Mérések,mértékegységek,átváltások. 

22. Kerület,területszámítások. 

Történelem 

szóbeli 

I.félév 

1. Az Árpád-házi királyok nevei. Válassz egyet közülük,és mutasd be intézkedéseit! 

2. A társadalom felépítése az Árpád-házi uralkodók idején. 

3. A középkor II.felének jellemzése. 

4. Károly Róbert uralkodásának jellemzése. 

5. Nagy Lajos uralkodásának jellemzése. 

6. Zsigmond uralkodásának jellemzése. 

7. Hunyadi Mátyás élete és intézkedései. 

II.félév 

8. Mit tudsz Dózsa Györgyről? 

9. A mohácsi vész és következményei. 



10. Zrínyi Miklós hadvezéri tevékenységei. 

11. Az újkor jellemzése. 

12. Mit tudsz II.Rákóczi Ferencről? 

13. II.Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc. 

 

Természetből 

szóbeli 

I.félév 

1. A rét jellemzői(fajtái,füvei,virágai,gyógynövényei). 

2. Növényevő rovarok a réten. A szöcske jellemzése. 

3. Növényevő emlősök a réten. A mezei nyúl jellemzése. 

4. Rovarevő állatok a réten. A fürge gyík jellemzése. 

5. Madarak a réten. A fehér gólya jellemzése. 

6. Az erdő szintjei. Gyepszinten élő virágos növények. A hóvirág jellemzése. 

7. Az erdő szintjei. A gombák jellemzése. 

8. Az erdő szintjei. Cserjeszinten élő növények. A vadrózsa jellemzése. 

9. Az erdő szintjei. Lombkorona szinten élő növények. A tölgyfa jellemzése. 

10. Az erdőben élő ízeltlábúak. A nagy szarvasbogár jellemzése. 

11. Az erdőben élő ízeltlábúak. A koronás keresztes pók jellemzése. 

12.  Az erdőben élő puhatestűek, férgek. Az éti csiga jellemzése. 

II.félév 

13 .Madarak az erdőben. A nagy fakopáncs jellemzése. 

14. Madarak az erdőben. Az erdei fülesbagoly jellemzése. 

15. Emlősök az erdőben. Az erdei sün jellemzése. 

16. Emlősök az erdőben. A vaddisznó jellemzése. 

17. Az erdő élővilágának védelme. 

20. Növények a vízben, vízparton. A fűzfa jellemzése. 

21. Növények a vízben, vízparton. A nád jellemzése. 

22. Ízeltlábúak a vízben, vízparton. A szúnyog jellemzése. 

23. Kétéltűek a vízben, vízparton. A kecskebéka jellemzése. 

24. Halak a vízben. A ponty jellemzése. 

25. A  vizek , a vízpartok madarai. A tőkés réce jellemzése. 

26. A vizek védelme. 



Földrajzból 

szóbeli 

I.félév 

1. A Föld felszíne (óceánok,kontinensek,földfelszín felépítése,jellegzetes felszíni 

képződmények). 

2. Tájékozódás a földgömbön (hosszúsági és szélességi körök). 

3. A Föld éghajlati övezetei. 

4. A földrész, ahol élünk jellemzői. 

5. Magyarország helye Európában. 

6.  Az Alföld jellemzése. 

7. A Kisalföld jellemzése. 

8. A Dunántúli-dombság a Mecsekkel jellemzése. 

9. A Dunántúli középhegység jellemzése. 

10. Az Északi-középhegység jellemzése. 

11. Az Alpokalja jellemzése. 

12. Az ország fővárosa, Budapest. 

13. Hazánk települései és megyéi. 

 

II.félév 

14. Afrika jellemzése (fekvése,felszíne,éghajlata). 

15. Afrika jellemzése (vizei,országai,népei). 

16. Ausztrália jellemzése (fekvése,felszíne,éghajlata). 

17. Ausztrália (vizei,népe). 

18. Amerika jellemzése (fekvése,felszíne,éghajlata). 

19. Amerika jellemzése (vizei,országai,népei). 

20. Ázsia jellemzése (fekvése,partvonala,felszíne). 

21. Ázsia (éghajlata,vizei,országai,népei). 

22. Sarkvidékek jellemzése. 

7.évfolyam 

 

Magyar irodalomból 

szóbeli  



I.félév 

1. A XIX. század irodalma. Arany János életrajzi adatai. 

2. Arany János élete versei tükrében (6 téma köré csoportosítva). 

3. Arany János:Toldi   A mű megírásának körülményei. Az elbeszélő költemény 

felépítése. 

4. Arany János:Toldi   A főhős izgalmas, fordulópontokkal, konfliktusokkal teli 

életútjának bemutatása. 

5. Arany János:Toldi   A mű cselekménye,konfliktushelyzetei, epizódjai. 

6. Arany János:Toldi   A mű szereplőinek bemutatása, jellemzése. 

II.félév 

7. Molnár Ferenc:A Pál utcai fiúk    A kötelező olvasmány bemutatása a tankönyvben 

közölt részletek alapján. 

8. Móricz Zsigmond:Légy jó mindhalálig című regényének bemutatása a tankönyvben 

közölt részletek alapján. 

9. Jules Verne:Nemo kapitány vagy Erich Kastner:Május 35. című regényrészlet 

bemutatása. 

10. Mikszáth Kálmán:A néhai bárány vagy Mikszáth Kálmán:A ló, a bárányka és a nyúl 

című novella elemzése. 

11. Móricz Zsigmond:A hét krajcár   című novella bemutatása. 

12. Móricz Zsigmond:Az ebéd című novella részlet tartalma. 

Magyar nyelvtanból 

írásbeli,feladatlapon 

I.félév 

1. A névszó fogalma. 

2. A névmások fajtái. 

3. Határozószók. 

4. A mondatok szerkezetük alapján. 

II.félév 

5. Mondatelemzés. 

Matematikából 

írásbeli 

I.félév 



100000-es számkörben 

1. Mennyiségek egyeztetése számnévvel, számjeggyel. 

2. Ötjegyű számok képzése, írása a helyi érték táblázatba. 

3. Ötjegyű számok helye a számegyenesen. 

4. Ötjegyű számok egyes számszomszédjai. 

5. Kerekítések  tízesekre, százasokra, ezresekre, tízezresekre. 

6. Állandó különbségű sorozatok folytatása mindkét irányba. 

7. Hiányos számsorok kiegészítése. 

8. Törtek megnevezése, összehasonlítása,ábrázolása számegyenesen. 

9. Közönséges tört írása tizedes alakban. 

10. Negatív, pozitív számok jelölése, leolvasása számegyenesről, hőmérőről. 

11. Pénzhasználat. 

12. Természetes számok összeadása, kivonása. 

13. Szorzó-és bennfoglaló táblák ismerete. 

14. Kerek ezresek szorzása egyjegyű szorzóval. 

15. Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. 

16. Szorzás kerek tízessel, százassal,ezressel.  

17. Kétjegyű és háromjegyű számok szorzása kétjegyű szorzóval.  

II.félév 

18.Három-négy-és ötjegyű számok osztása egyjegyű és kétjegyű osztóval. 

19.Törtek bővítése, egyszerűsítése. 

20.Különböző nevezőjű törtek összeadása, kivonása. 

21.Különböző nevezőjű törtek szorzása, osztása egész számmal. 

22.Tizedes törtek összeadása, kivonása. 

23.Szöveges feladatok. 

24.Síkidomok, testek megnevezése,tulajdonságai. 

25.Kerület,területszámítások. 

 

Történelemből 

szóbeli 

I.félév 

1. A  XVIII. és XIX.század jellemzése (találmányok,feltalálók,az ipari forradalom hatása 

az emberek és a társadalom életére). 



2. A francia forradalom előzményei, eseményei és következményei. 

3.Mária Terézia uralkodásának időszaka. 

4.II. József uralkodásának időszaka. 

5. A reformkor jellemzése Magyarországon. 

6. Széchenyi István élete és munkássága. 

7. Kossuth Lajos élete és munkássága. 

8. A reformkori országgyűlések. 

II.félév 

9. 1848.március 15.(helyszínek, események, törekvések). 

10.Megtorló intézkedések a világosi fegyverletétel után. 

11.A kiegyezés (előzményei, következményei). 

12.A kiegyezés hatása a mezőgazdaságra, az iparra, a tudományra és az oktatásra. 

13.Budapest létrejötte és fejlődése. 

14.A XX.század jellemzése (társadalom felépítése, találmányok). 

Biológiából 

szóbeli 

I.félév 

1. Az esőerdők jellemzése. Az esőerdő növényei. 

2. Emlősök az esőerdőben. A bőgőmajom jellemzése. 

3. Madarak az esőerdőben. A kolibri jellemzése. 

4. Az esőerdő hüllői. Az anakonda jellemzése. 

5. A szavanna jellemzése. A szavanna növényei. 

6. A szavanna állatai. Az elefánt jellemzése. 

7. A sivatag jellemzői. A sivatag növényei. 

8. A sivatag állatai. A teve jellemzése. 

9. A mérsékelt égövi füves puszták jellemzői, növényei. 

10. A mérsékelt égövi füves puszták állatai. A bölény jellemzése. 

11.A tajgaerdő jellemzői és növényei. 

12.A tajgaerdő állatai. A hiúz jellemzése. 

13.A hideg éghajlati öv jellemzői és növényei. 

14.A tundra állatai. A jegesmedve jellemzése. 

15.A tengerek élővilágának jellemzői. A bálna jellemzése. 

II.félév 



16.Az állatok testének felépítése. Az állati sejt és részei. 

17.Az állatok kültakarója. 

18.Az állatok mozgása. 

19.Az állatok táplálkozása. 

20.Az állatok légzése. 

21.Az állatok szaporodása. 

22.A növényi sejt és részei. 

23.A növények táplálkozása. 

24.A növények fotoszintézise. 

25. A növények légzése. 

26.A növények mozgása. 

27.A növények szaporodása. 

28.Az ember környezete. 

29.Az ember megbetegedésének okozói. 

30. Betegségek megelőzése. 

Földrajzból 

szóbeli 

I.félév 

1. Az időjárás és az éghajlat (napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék). 

2. A Föld vizei. Felszín feletti vizek. 

3. A Föld vizei. Felszín alatti vizek. 

4. A Föld éghajlati övezetei. 

5. Forró éghajlati övezet. Egyenlítői éghajlat jellemzői (éghajlat, növényzet, 

állatok,emberek). 

6. Forró éghajlati övezet. Szavannai éghajlat jellemzői (éghajlat, növényzet, állatok). 

7. A forró éghajlati övezet. Sivatagi éghajlat jellemzői (éghajlat, növényzet , állatok). 

8. A forró éghajlati övezet. Trópusi monszuntáj jellemzői (éghajlat, növényzet, állatok). 

9. A mérsékelt éghajlati övezet. Kontinentális éghajlat jellemzése (éghajlat, növényzet, 

állatok). 

10.A mérsékelt éghajlati övezet. Óceáni éghajlat jellemzői (éghajlat, növényzet, állatok). 

11.A mérsékelt éghajlati övezet. Mediterrán éghajlat jellemzői (éghajlat, növényzet, 

állatok). 

12.A hideg éghajlati övezet. A tajga és a tundra jellemzése (éghajlat, növényzet, állatok). 



13.A hegyvidéki éghajlat jellemzése. 

14.Az ember élőhelyei. 

15.A gazdálkodás térségei (farmok, ültetvények, ipari körzetek). 

II.félév 

16.Európa jellemzése (fekvése, határai, partvonala, részei). 

17.Európa természetföldrajzi jellemzői (éghajlati övek, vízrajz, növény-és állatvilág). 

18.Európai Unió. 

19.Észak-Európa jellemzői (fekvése, partvonala, éghajlata, természeti értékei). 

20.Észak-Európa országai. Svédország bemutatása. 

21.Nyugat-Európa jellemzői (fekvése, éghajlata, tájai, természeti kincsei). 

22.Nyugat-Európa országai. Nagy- Britannia bemutatása.  

23.Dél-Európa jellemzői (fekvése, éghajlata, tájai). 

24.Dél-Európa országai. Olaszország bemutatása. 

25.Kelet-Európa jellemzői (fekvése, tájai). 

26.Balti államok bemutatása. 

 

 

Fizikából 

szóbeli 

I.félév 

1. Mozgásállapot-változások. 

2. A mozgást befolyásoló erők. 

3. Hőmérsékletek mérése. A hőtágulás jelentősége a mindennapokban. 

II.félév 

4. A hő terjedése. 

5. A termikus kölcsönhatás. 

6. Halmazállapot-változások. 

7. Az energia megmaradás törvénye. 

Kémiából 

szóbeli 

I.félév 

1. Mivel foglalkozik a kémia? A kísérletezés szabályai, előírásai, eszközei. 



2. Fizikai változások. 

3. A keverékek jellemzői. A keverékek szétválasztása. 

4. Az oldatok jellemzői. A háztartásban előforduló oldatok. 

5. Az oldatok szétválasztása. 

II.félév 

6. A levegő jellemzői (összetétele, fontossága, szennyezettsége). 

7. A víz jellemzői (alkotó részei, tulajdonságai, fontossága, védelme). 

8. Kémiai változások. 

9. Az égés (fajtái, feltételei, kísérő jelenségei). 

10.Az elemek. 

8.évfolyam 

 

Magyar irodalomból  

szóbeli 

I.félév 

1. A felvilágosodás és a reformkor irodalma. Csokonai Vitéz Mihály fontosabb életrajzi 

adatai. 

2. A reformkor társadalmi, történelmi eseményei, hatásuk Csokonai Vitéz Mihály életére 

és költészetére. 

3. A reformkori eszmék hatása Kölcsey Ferenc életére. 

4. Kölcsey Ferenc: Himnusz (szerkezeti felépítés, mondanivaló). 

5. A romantika, mint stílus irányzat. Vörösmarty Mihály fontosabb életrajzi adatai. 

6. Vörösmarty Mihály: Szózat (szerkezeti felépítés, mondanivaló). 

7. Petőfi Sándor , a forradalmiság bemutatása a tanult versei alapján. 

8. Krúdy Gyula: A sánta honvéd című mű tartalma. 

9. Reformkor. Jókai Mór életrajzi adatai. 

10. Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? vagy Jókai Mór: A huszti beteglátogatók című 

elbeszélés bemutatása. 

 

 

II.félév 



11.Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  A kötelező olvasmány bemutatása a tankönyvben 

közölt részletek alapján. 

12.A századforduló irodalmának jellemzése, tanult költők megemlítése. 

13.Kosztolányi Dezső: Házi dolgozat című novellájának tartalma. 

14.Babits Mihály élete és munkássága. 

15.Tóth Árpád élete és költészete. 

16.A XX.század közepének irodalma. Szabó Lőrinc élete és költészete. 

17.Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványom című novellarészlet bemutatása. 

18.A Nyugat utolsó nemzedéke. Sorolj fel költőket, műveket ebből a korszakból! 

19.Történetek a gyermekévekről, választott elbeszélés alapján. 

Magyar nyelvtanból 

írásbeli, feladatlapon 

I.félév 

1. Írd le az ábécét! 

2. Szótagolás. 

3. Helyesírásunk 3 alapelve. 

4. Szófajok és kérdéseik. 

5. Mondatfajták és mondatvégi írásjeleik. 

II.félév 

6. Mondatelemzés. 

 

Matematikából 

írásbeli 

I.félév 

1000000-s számkörben 

 

1.Mennyiségek egyeztetése számnévvel, számjeggyel. 

2. Hatjegyű számok képzése, írása a helyi érték táblázatba. 

3. Hatjegyű számok helye a számegyenesen. 

4. Hatjegyű számok egyes számszomszédjai.  

5.Kerekítések tízesekre, százasokra, ezresekre, tízezresekre, százezresekre. 



6. Állandó különbségű sorozatok folytatása mindkét irányba. 

7. Hiányos számsorok kiegészítése. 

8. Törtek megnevezése, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

9. Negatív, pozitív számok a számegyenesen és a hőmérőn. 

10.Pénzhasználat. 

11.Természetes számok összeadása, kivonása. 

12.Kerek számok szorzása, osztása egyjegyű számmal. 

13.Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. 

14.Írásbeli szorzás: két-és háromjegyű számok szorzása két-és háromjegyű szorzóval. 

15.Írásbeli osztás:egy- és kétjegyű osztóval. 

 

 

II.félév 

16.Közönséges törtekkel műveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás). 

17.Műveletek tizedes törtekkel (összeadás, kivonás, szorzás, osztás). 

18.Síkidomok, testek megnevezése és tulajdonságaik. 

19.Kerület, területszámítások. 

20.Térfogat, felszínszámítások. 

21.Átváltások. 

Történelemből 

szóbeli 

I.félév 

1. Az I. világháború előzményei. 

2. Az I. világháború főbb eseményei. 

3. Magyarország szerepe az I. világháborúban  

4. Az I. világháború befejezése, következményei. 

5. Magyarország jellemzése az I. világháború után. 

6. Oroszország  bemutatása az I. világháború idején. 

7. Szovjetúnió megalakulása, Sztálin diktatúrája. 

8. A trianoni békeszerződés és következményei. 

9. Magyarország jellemzése a két világháború közötti időszakban. 

II.félév 

10.A nagy gazdasági világválság előzményei és következményei. 



11.A II. világháború kirobbanásának előzményei. 

12.A II. világháború főbb eseményei. 

13.Magyarország szerepe a II. világháborúban. 

14.A II. világháború befejezése, következményei. 

15.A világ országainak helyzete a II. világháború után. 

16.Magyarország bemutatása a II. világháború után. 

17 .A  magyarországi 1956-os forradalom és szabadságharc. 

18.A Kádár-korszak jellemzése. 

19.A Magyar Köztársaság megalakulásának története. 

Biológia 

szóbeli 

I.félév 

 

Az ember 

1.A bőr főbb részei és szerkezete. 

2.A mozgásrendszer fő részei. 

3.A csontok kapcsolódása. 

4.Ízületek sérülései. 

5.Az ember anyagcseréje. A táplálkozás (a táplálkozás szervei, főbb tápanyagok). 

6.A táplálék útja a szervezetben. 

7.A légzés (szervei, a levegő útja, légzőszervek betegségei). 

8.A kiválasztás (szervei, a kiválasztó szervrendszer betegségei). 

9.A keringés (a szív részei, a vér útja). 

10.A keringés (a vér alkotó részei, vércsoportok, betegségek). 

11.Az anyagcsere-folyamat. 

II.félév 

12.Az idegi szabályozás (idegrendszer részei). 

13.Az idegrendszer felépítése. 

14. Az érzékszervek. A látás. 

15.Az érzékszervek. A hallás. 

16.Az érzékszervek. Ízlelés, szaglás, tapintás. 

17.Az ember szaporodása (a férfi és női nemiszervek, a megtermékenyítés). 



18.Az ember szaporodása (születés, csecsemőgondozás). 

19.Az ember egészsége. Általános betegségek. 

20.A betegápolás. Betegségek megelőzése. 

21.A természet szerepe a gyógyításban. 

Földrajzból 

szóbeli 

I.félév 

1. Magyarország helye a Kárpát-medencében. 

2. Az Alpok, a Kárpátok és az Erdélyi-medence bemutatása. 

3. Magyarország népessége. 

4. Magyarország természeti értékei. 

5. Magyarország növényvilága. 

6. Magyarország éghajlata és levegője. 

7.Magyarország vízrajza. 

8. Magyarország ipara.  

9. Magyarország mezőgazdasága. 

10.Magyarország az Európai Unióban. 

11.Magyarország gazdasági körzetei: Dunántúl. 

12.Magyarország gazdasági körzetei: Észak-Magyarország. 

13.Magyarország gazdasági körzetei: Alföld. 

14. Magyarország gazdasági körzetei: Központi-körzet. 

II.félév 

15.Magyarország szomszédai. Ausztria bemutatása. 

16.Magyarország szomszédai. Szlovákia bemutatása. 

17.Magyarország szomszédai. Ukrajna bemutatása. 

18.Magyarország szomszédai. Románia bemutatása. 

19.Magyarország szomszédai. Szerbia és Montenegro bemutatása. 

20.Magyarország szomszédai. Horvátország bemutatása. 

21.Magyarország szomszédai. Szlovénia bemutatása. 

22.Közép-Európa országai. Németország bemutatása. 

23. Magyarország európai kapcsolatai (külkereskedelem, közlekedés, idegenforgalom). 

Fizikából 

szóbeli 



I.félév 

1. A munka fizikai értelmezése. 

2. A  tanult energiák fajtái. 

3. Az egyszerű gépek jelentősége. Az egyszerű gépek fajtái. 

4. Az energiamegmaradás törvénye. 

II.félév 

5. A szilárd testek nyomása. 

6. Nyomás a folyadékokban. 

7.Nyomás a légnemű anyagokban. 

Kémiából 

szóbeli 

I.félév 

1.Az elemek (fajtái, renszerezésük). 

2.A fémek (jellemzői,előfordulásuk,ötvözetek). 

3.A vas jellemzése. A vasgyártás folyamata. 

4.Az alumínium jellemzése. Az alumíniumgyártás  fő munkaszakaszai. 

5.A réz jellemzői,felhasználhatósága. 

6.A nemesfémek bemutatása. 

II.félév 

7.Az emberi szervezet számára fontos és veszélyes fémek. 

8.Nemfémes elemek felsorolása és főbb tulajdonságaik. 

9.A vegyületek vizes oldatainak fajtái. 

 

 

 

 


