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OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYBÓL 

 

MAGYAR NYELV TÉTELSOR, 5. ÉVFOLYAM  

 

I. félév 

 

1. Tétel: Kommunikáció I. 

a) jelek fogalma, fajtái (természetes, mesterséges jelek) 

b) kommunikáció fogalma, tényezői, célja 

c) a kommunikáció nem nyelvi jelei 

 

2. Tétel: Kommunikáció II. 

a) a kommunikációs kapcsolat illemszabályai 

b) megszólítás, kérés, bemutatás, tudakozódás, bemutatkozás 

c) beszélgetés, telefonálás szabályai 

 

3. Tétel: Helyesírási alapelvek I. 

a) A kiejtés és a szóelemzés elve 
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b) Helyesírási szabályok 

c) Tollbamondás 

 

4. Tétel: Helyesírási alapelvek II. 

a) A hagyomány és az egyszerűsítés elve 

b) Helyesírási szabályok 

c) Tollbamondás 

 

5. Tétel: Hangképzés, fonémák 

a) Beszélőszervek, beszédhangok képzése 

b) Magán- és mássalhangzók jellemzői 

c) Magánhangzótörvények (hangrend, illeszkedés) 

 

II.  félév 

 

6. Tétel: Mássalhangzótörvények 

a) részleges hasonulások (képzés helye szerinti, zöngésség szerinti) 

b) teljes hasonulások (írásban jelölt, írásban jelöletlen) 

c) összeolvadás, rövidülés, kiesés 

 

7. Tétel: A szavak szerkezete 

a) szóelemek fogalma (szótő, toldalék és fajtái) 

b) képző, jel, rag tulajdonságai 

c) gyakorlati feladat, szavak szóelemekre bontása 

 

8. Tétel: Hangalak és jelentés 

a) hangalak és jelentés viszonya, egyjelentésű, többjelentésű szavak fogalma, ábrája, 

felismerése 

b) azonos alakú, hasonló alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak fogalma, ábrája, 

felismerése 

c) hangutánzó, hangulatfestő szavak fogalma, ábrája, felismerése 

 

9. Tétel: Szólások, közmondások 

a) szólások, közmondások fogalma, jellemzői 
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b) szállóige, szóláshasonlat meghatározása 

c) gyakorlati feladat: szólások, közmondások értelemzése 

 

10. Tétel: Betűrend, elválasztás 

a) ábécé, betűrendbe sorolás szabályai 

b) szótagolás, elválasztás szabályai 

c) gyakorlati feladat 

 

 

MAGYAR IRODALOM TÉTELSOR, 5. ÉVFOLYAM  

 

I. félév 

 

1. Tétel: Szövegértés 

a) egy kb. 200 szavas írott szöveg olvasása, az információk visszakeresése 

b) tartalom elmondása, összefoglalása 

c) véleményformálás 

 

2. Tétel: Család, otthon, nemzet  

a) a család megjelenése Arany János: Családi kör, Petőfi Sándor: Egy estém otthon című 

versében 

b) az otthon jelentősége Weöres Sándor: Ó ha cinke volnék című művében 

c) Arany János: Rege a csodaszarvasról 

 

3. Tétel: Mese 

a) a mese fogalma, műfaji jellemzői, fajtái, ezek csoportosítása 

b) Tündérszép Ilona és Árgyélus, Fehérlófia 

c) Andersen: A teáskanna 

 

4. Tétel: Mítosz 

a) a mítosz műfaji meghatározása 

b) Daidalosz és Ikarosz története 

c) Parisz ítélete 
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5. Tétel: Biblia 

a) a Biblia felépítése, jellemzői 

b) Ószövetség: A világ teremtése, A vízözön története 

c) Újszövetség: Jézus születése 

 

II. félév 

 

6. Tétel: János vitéz I. 

a) a mű cselekménye, szerkezeti felépítése 

b) műfaja, verselése, rímképlete 

c) költői képek (metafora, hasonlat, megszemélyesítés) 

 

7. Tétel: János vitéz II. 

a) szereplők és jellemzésük 

b) az elbeszélés, a leírás, a jellemzés módjai 

c) memoriter (1. rész 1-10. versszak) 

 

8. Tétel: Szülőföld, táj 

a) a tájleíró költemény műfaja Petőfi Sándor: Az alföld című műve alapján 

b) a refrén szerepe: Petőfi Sándor: Szülőföldemen 

c) memoriter: Petőfi Sándor: Az alföld 

 

9. Tétel: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk I. 

a) a regény cselekménye, szerkezete 

b) a műfaj jellemzői 

c) a történet ideje és helyszínei 

 

10. Tétel: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk II. 

a) szereplők és jellemzésük 

b) szereplők közötti kapcsolatok  

c) a XIX. századi iskolák jellemzői a regény alapján 
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11. Tétel: Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

a)  a regény cselekménye, szerkezete 

b) szereplők és tulajdonságaik 

c) műfaj és annak jellemzői 

 

12. Tétel: Szövegalkotás 

a) gyakorlati feladat: a mese műfaji sajátosságait figyelembe véve egy oldal terjedelmű mese 

írása 

 

 

 

 

MAGYAR NYELV TÉTELSOR, 6. ÉVFOLYAM  

 

I. félév 

 

1. tétel: A főnév 

a) Jelentése, toldalékolása, fajtái 

b) Tulajdonnevek helyesírása-Tollbamondás 

 

2. tétel: A viszonyszók I. 

a) Névelő, névutó, kötőszó, tagadószó-szerepük a mondatban 

b) Egy mondat szófaji elemzése 

 

3. tétel: A melléknév 

a) Mondatrészi szerepe, toldalékai 

b) Tulajdonnévből képzett melléknevek helyesírása 

c) Szövegalkotás-jellemzés 

 

4. tétel: A számnév 

a) Csoportosítása 

b) Helyesírása és helyes használata 
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c) Egy mondat szófaji elemzése 

 

5. tétel: Névmások 

a) A névmások csoportosítása 

b) Szövegben névmások felismerése 

c) Névmások helyesírása 

 

II. félév 

 

6. tétel: Az ige 

a) Igeidők, igemódok 

b) Az ige ragozása 

c) Igék helyesírása 

 

7. tétel: Az igenevek 

a) Fajtái, képzőkkel 

b) Igenevek felismerése szövegben 

c) Tollbamondás 

 

8. tétel: A határozószók 

a) Csoportosítása, kifejezőeszközei 

b) Helyesírás, nyelvhasználat 

c) Egy mondat szófaji elemzése 

 

9. tétel: Viszonyszók II. 

a) Igekötők helyes használata 

b) Segédigék felismerése 

c) Tollbamondás 

 

10. tétel: Szövegértés, szövegalkotás 

a) Szövegértési feladat megoldása 

b) Könyvismertető írása kedvenc könyvedről 
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MAGYAR IRODALOM TÉTELSOR, 6. ÉVFOLYAM  

 

I. félév 

 

1. tétel: Mondák 

a) A monda fogalma, felosztása 

b) Arany János: Rege a csodaszarvasról c. művének cselekménye, szereplői 

 

2. tétel: Kőmíves Kelemenné-népballada 

a) A ballada jellemzői 

b) Cselekményvázlat 

c) Szereplők és a köztük lévő kapcsolatok 

 

3. tétel: Arany János: A walesi bárdok 

a) Miről szól a ballada, hogyan jelennek meg benne a ballada jellemzői? 

b) Jellemezd Edward királyt és a bárdokat! 

c) Memoriter(részlet) 

 

4. tétel: Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

a) Az időmértékes verselés 

b) A mű cselekménye, helyszínek 

c) Jellemfejlődés a műben 

 

5. tétel: Defoe: Robinson 

a) A regény cselekménye, a történet helye, ideje 

b) A cselekményben megjelenő élethelyzetek, problémák és azok megoldása 

 

II. félév 

 

6. tétel: Arany János: Toldi I. 

a) A mű szereplői, jellemük 

b) A jellemzés módjai 
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c) Memoriter: Előhang 

 

7. tétel: Arany János: Toldi II. 

a) A Toldi keletkezése 

b) Cselekménye, szerkezeti felépítése 

c) Memoriter (részletek a műből) 

 

8. tétel: Gárdonyi Géza: Egri csillagok I. 

a) A regény keletkezése, forrásai 

b) A regény cselekménye és szerkezete 

 

9. tétel: Gárdonyi Géza: Egri csillagok II. 

a) A történet ideje és helyszínei 

b) Szereplők, jellemek a regényben 

c) A szereplők közötti kapcsolatok 

 

10. tétel: Szeretet, hazaszeretet, szerelem-a lírai alkotások tükrében 

a) Költői kif.eszközök, rímfajták felismerése 

b) Érzelmek, gondolatok kifejezése egy adott versen belül 

c) Memoriter: Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vörösmarty Mihály: Szózat (részletek) 

 

 

 

MAGYAR NYELV TÉTELSOR, 7. ÉVFOLYAM  

 

 I. félév 

 

1. az egyszerű mondat fajtái 

a) az egyszerű mondatok logikai minőségük szerint: állító mondat, tagadó mondat 

b) az egyszerű mondatok a beszélő szándéka szerint: kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó, 

felszólító mondatok 

 

2.  Tétel: Az alany 
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a) alany fajtái és kérdései 

b) alany jelölése és ábrázolása 

c) alany felismerése mondatban 

 

3.  Tétel: Az állítmány 

a) állítmány fajtái és kérdései 

b) állítmány jelölése és ábrázolása 

c) állítmány felismerése mondatban 

 

4. Tétel: A tárgy 

a) tárgy fajtái és kérdései 

b) tárgy jelölése és ábrázolása 

c) tárgy és a tárgyas szószerkezet felismerése mondatban 

4. Gyakorlati feladat: 

a) alany és állítmány felismerése mondatban és ágrajz készítése 

b) tárgy felismerése mondatban és ágrajz készítése 

 

5. a határozók fajtáit I. 

a) időhatározó 

b) számhatározó 

c) helyhatározó 

 

 II. félév 

 

6. a határozók fajtái II. 

d) módhatározó 

e) állapothatározó 

a) eszközhatározó,  

b) társhatározó 

 

7. a határozók fajtái III. 

a) részeshatározó, 

b) okhatározó, 
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c) célhatározó 

 

8. a határozók fajtái IV. 

a) állandó határozó/vonzathatározó,  

b) eredethatározó és eredményhatározó,  

c) fok-mértékhatározó és a hasonlító határozó 

 

9. a jelzők fajtái 

a) minőségjelző 

b) mennyiségjelző 

c) birtokos jelző 

d )értelmező jelző 

 

10. gyakorlati feladat: 

a) határozók felismerése mondatban és ágrajz készítése 

b) mondat komplex elemzése 

 

 

 

MAGYAR IRODALOM TÉTELSOR, 7. ÉVFOLYAM  

 

I. félév 

 

1. szövegértési feladat 

a) egy kb. 300-350  szavas írott szöveg olvasása, az információk visszakeresése 

b) tartalom elmondása, összefoglalása 

c) véleményformálás 

 

2. romantika és reformkor 

a) a korszak jellemzői 

b) az irodalmi élet bemutatása 

c) a romantika jellemzése, stílusjegyei 
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3. Kölcsey Ferenc: Huszt, Himnusz 

a) a költő vázlatos életrajza 

b) a versek műfajai, kifejezőeszközei, elemzése 

c) a Himnusz c. mű egésze memoriter 

 

4. Vörösmarty Mihály: Szózat 

a) a költő vázlatos életrajza 

b) a vers műfaja, kifejezőeszközei, elemzése 

c) a Szózat c. mű egésze memoriter 

 

5. Petőfi Sándor:  XIX. század költői, Nemzeti dal, Szeptember végén 

a) a költő vázlatos életrajza,  

b) a versek műfaja, kifejezőeszközei, elemzése 

c) a Nemzeti dal és a Szeptember végén c. művek egésze memoriter 

 

II. félév 

 

6. Tétel: Arany: János: Fülemile, Epilógus 

a) a költő vázlatos életrajza, 

b) a versek műfaja, kifejezőeszközei, elemzése 

 

7. Tétel: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

a) a regény keletkezése, megjelenésének módja 

b) a regény műfaja: romantikus hősi regény, családregény 

c) a regény szerkezeti elemei, cselekménye 

 

8. Tétel: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

a) a fő- és mellékszereplők jellemzése 

b) a szereplők közötti kapcsolatok 

 

9. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

a) a történet helye, ideje 

b) a regény szerkezeti elemei, cselekménye  
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c) a szereplők jellemzése 

 

10. Tétel: Novella 

a) a novella műfaji jellemzői 

b) Jókai Mór: A huszti beteglátogatók  

c) Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

 

 

MAGYAR NYELV TÉTELSOR, 8. ÉVFOLYAM  

 

I. félév 

 

1. Tömegkommunikáció  

a) a tömegkommunikáció fogalma 

b) legjellemzőbb műfajai  

 

2. Alárendelő összetett mondatok  

a) fajtái: alanyos, állítmányi, tárgyas, határozói, jelzői 

b) az alárendelő összetett mondatok elemzsének lépései, utalószók és kötőszók felismerése 

c) alárendelő összetett mondat ábrázolása 

 

3.  mellérendelő összetett mondatok  

a) fajtáit és jelölésük 

b) jellemző kötőszavai 

c) mellérendelő összetett mondat ábrázolása 

 

4. Tétel: Az alárendelő összetett szavak  

a) fajtái (alanyos, tárgyas, határozói, jelzői, jelentéssűrítő) 

b) az alárendelő összetett szavak helyesírása 

c) Példák keresése szakszövegből  

 

5. Tétel: Idézés, párbeszéd, központozás 

a) az írásjelek helyes használatata 
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b) nyelvhelyességi ismeretek  

 

II. félév 

 

6. Tétel: Szövegtípusok 

a) elbeszélés 

b) leírás 

c)  jellemzés 

 

7. Tétel: Nyelvtörténet 

a) nyelvrokonság 

b) a magyar nyelv jellemzői 

 

8. Tétel: Nyelvjárások és nyelvváltozatok 

a) a nyelvjárások és nyelvváltozatok közötti különbség 

 

9. Tétel: A magyar szókészlet I. 

a) szóképzés 

b) jövevényszavak 

c) idegen szavak 

 

10. Tétel: A magyar szókészlet II. 

a) köznyelv 

b) szaknyelv 

c) szleng 

 

 

MAGYAR IRODALOM TÉTELSOR, 8. ÉVFOLYAM  

 

I. félév 

 

1. Tétel: Nyugat 

a) a folyóirat jelentősége 
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b) impresszionizmus, szecesszió, szimbolizmus 

 

2. Tétel: Ady Endre  

a) vázlatos életrajz 

b) Őrizem a szemed, Lédával a bálban, Föl-földobott kő c. versek elemzése,  

c) Őrizem a szemed c. mű vers memoriter 

 

3. Tétel: Juhász Gyula 

a) Tiszai csönd c. vers elemzése 

b) impresszionizmus jellemzői a versben 

 

4. Tétel:  Tóth Árpád 

a) Körúti hajnal c. vers elemzése 

b) szinesztézia 

 

5. Tétel: Kisepika 

a) Kosztolányi Dezső: Tükörponty 

b) Móricz Zsigmond: Hét krajcár 

c) a novella műfaja 

 

II. félév 

 

6. Tétel: Babits Mihály 

a) Messze... messze... c. vers elemzése 

b) impresszionizmus jellemzői a versben 

 

7. Tétel: Kosztolányi Dezső 

a) Mostan színes tintákról álmodom... 

 

8. Tétel: József Attila 

a) vázlatos életrajz 

b) Tiszta szívvel, Születésnapomra 

c) memoriter: Születésnapomra és a Mama című versek részletei 
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9. Tétel: Radnóti Miklós 

a) vázlatos életrajz 

b) Nem tudhatom, Hetedik ecloga, Erőltetett menet, Razglednicák c. versek elemzése 

c) memoriter: Nem tudhatom (részlet) 

 

 

10. Tétel: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

a)  a regény cselekménye, szerkezete 

b) szereplők és tulajdonságaik 

c) műfaj és annak jellemzői 

 

11. Tétel: Shakespeare: Romeo és Júlia 

a) a dráma műneme 

b) a mű cselekménye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBÓL 

 

5. ÉVFOLYAM: 

I. félév: 

1. A személyes történelem 

 - személyes történelem fogalma/bemutatása 
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 - történelmi  jelképek és az idő mérése 

 - a  történelem forrásai 

 

2. Az ókori Egyiptom  

 - az  egyiptomi állam létrejötte 

 - egyiptomi  társadalom és vallás bemutatása 

  

 

3. Az ókori Hellász öröksége 

 - görög istenek, vallás és olimpiák bemutatása 

 - Athén és Spárta  

 - A perzsa háborúk  

              -             Makedónia felemelkedése 

 

4. Az ókori Róma öröksége 

- Róma alapítása a monda szerint és a valóságban/ Róma társadalma 

 - Róma birodalommá válása (a köztársaság évszázadai) 

 - A császárkor bemutatása 

              -        A birodalom hanyatlása/ a népvándorlás kora  

 

II. félév: 

5. A kereszténység kialakulása 

 - az  Ószövetség népe 

 - Jézus élete, tanításai és a kereszténység  

 

6. A középkor világai 

 - élet az uradalomban 

 - középkori városok jellemzői 

 - a keresztes lovagok világa   
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              -        az arab hódítás és az iszlám    

 

7. A honfoglalás kora 

 - a magyar nép eredete 

 - a  honfoglalás és kalandozások kora 

 - az ősi magyar társadalom, harcmodor bemutatása 

  

8. Az  Árpád-házi királyok kora 

- Szent István államalapítása 

 - Szent László és Könyves Kálmán uralkodása 

-  III. Béla és II. András uralkodása   

- IV. Béla és a tatárjárás   

 -          Árpád-kori győztes csaták 

               -       Árpád-kori szentek 

 

 

6. ÉVFOLYAM  

 

I. félév: 

1. A középkori Magyarország virágkora 

 - királyportrék a 14. századból (Anjouk) 

              -             Luxemburgi Zsigmond uralkodása 

 - Hunyadi János, a törökverő 

 - Hunyadi Mátyás uralkodása 

 

2. Új látóhatárok  

 - a nagy földrajzi felfedezések időszaka 

 - a felfedezések hatása – korai kapitalizmus kialakulása 

 - vallási megújulás – reformáció/ellenreformáció 
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3. A felvilágosodás kora 

 - új világkép kialakulása 

 - tudós feltalálók időszaka 

 - az Egyesült Államok létrejötte 

 

4. Török idők Magyarországon 

- török ellenes várháborúk 

 - a Bocskai szabadságharc 

 - Bethlen Gábor és Erdély aranykora 

              -        Zrínyi Miklós, a költő hadvezér 

II. félév: 

5. A  Rákóczi –szabadságharc 

 - előzményei, a szabadságharc kezdete 

 - a  szabadságharc  befejező szakasza  1707-1711  

 

6. Élet az újkori Magyarországon 

 - élet a kora újkori Magyarországon 

 - élet a 18. századi Magyarországon 

 - Mária Terézia uralkodása  

 

7. Forradalmak kora 

 - az  ipari forradalom kialakulása 

 - a  francia forradalom eseményei  

 - Napóleon uralkodása és a napóleoni háborúk 

 - a  Szent Szövetség időszaka 

 

8. A  magyar nemzeti  ébredés és polgárosodás időszaka 

- reformkori  törekvések 

 - a  reformkor nagyjai (Széchenyi, Kossuth, Deák, Wesselényi) 
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- népek tavasza  és  1848 március 15. eseményei  

 - a  szabadságharc  eseményeinek összefoglalása 

 - a  megtorlástól a kiegyezésig  vezető út  

 

7. ÉVFOLYAM  

I. félév: 

1. Nemzetállamok kora 

 - olasz/német egység 

 - polgárháború Észak-Amerikában 

 - brit világbirodalom 

 

2. Társadalom és gazdaság új jelenségei  

 - második ipari forradalom 

 - társadalom a 19-20. század fordulóján 

 - küzdelem a munkások helyzetének javításáért 

 

3. Önkényuralom és ellenállás 

 - az önkényuralmi időszak bemutatása 

 - kiegyezés felé vezető út  

 - a kiegyezés és a dualista állam működése 

 

4. Magyarország társadalma a dualizmus korában 

- társadalmi változások - boldog békeidők alkonya  

 - falu és város a dualizmus időszakában 

 - művelődés és oktatás a dualizmus időszakában 

 

5. Az  első világháború 

 - a „nagy háború” okai/ előzményei 

 - a háború első szakaszának bemutatása (1916-ig) 
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            -          a háború második szakasza és befejezése  

            -           bolsevik hatalomátvétel Oroszországban   

             -            hazánk részvétele a világháborúban 

  

 

 

II. félév: 

6. Európa az első  világháború után  

 - Európa „új arca”  

 - diktatúrák létrejötte 

 - a nagy gazdasági világválság  

 

7. Magyarország  1918-19-ben 

 - az őszirózsás forradalomtól a tanácsköztársaságig 

 - a tanácsköztársaság időszaka 

  

 

8. A Horthy-korszak (1920-as évek) 

- az ellenforradalom hatalomra jutása/ fehérterror 

 - a trianoni béke 

- a bethleni konszolidáció 

-           szomszédos államok magyarsága  

 

9. A Horthy-korszak (1930-as évek) 

 - a gazdasági világválság idején  

 - a Harmadik Birodalom árnyékában  

- társadalom és életmód az 1930-as években 

 

10. A második világháború 
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 - a háború közvetlen előzményei, kitörése, és első szakasza 

 - európai háborúból világháború 

            -           hazánk a második világháborúban 

            -           felülkerekednek a szövetségesek, a háború befejezése          

  

 

 

 

 

 

8. ÉVFOLYAM  

I. félév: 

1. A II. Világháború lezárásának folyamata 

 - békerendszerek 

 - nemzetközi szervezetek 

 - győztes/vesztes országok helyzete – kiemelt helyen: Németország felosztása 

 

2. Kétpólusú világ kialakulása – hidegháború  

 - fogalom meghatározása 

 - jóléti államok 

 - szovjet mintájú országok jellemzői  politikai, gazdasági, katonai   

  berendezkedések 

 

3. Helyi konfliktusok, háborúk 

 - háttér bemutatása- ok/okozati összefüggések bemutatása 

 - Korea, India, Afrika, Izrael, Kína helyzete 

 - Berlin helyzete- kelet-berlini felkelés – hatásai 

 

4. Magyarország helyzete a II. Világháború lezárása után 

- békerendszer – következmény: magyar kisebbségi helyzet , kitelepítés, 

lakosságcserék 
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 - gazdasági helyzet 

 - politikai berendezkedés – pártok, választások – egypárti diktatúra kiépítése 

 

II. félév: 

5. Rákosi –korszak bemutatása 

 - pártállam működése 

 - államosítás, mezőgazdaság kollektivizálása 

 

6. 1956. forradalom 

 - forradalomhoz vezető út, előzmény Nagy Imre reformjai 

 - forradalom szakaszai , főbb események, következmények 

 - nemzetközi környezet, események – ennek hatásai  

 

7. Kádár-korszak bemutatása 

 - időbeli elhelyezés 

 - Nagy Imre és társainak pere 

 - egypártrendszer- puha diktatúra jelentése 

 - gazdaság átalakítása 

 - életszínvonal alakulása, ifjúsági szervezetek, kultúra alakulása 

 

8. A két világtömb versengése 

- szovjet tömb felbomlása – odavezető út-okok, következmény – Gorbacsov és a 

peresztrojka 

 - 3. világ országainak helyzete 

- 60 – 70-es évek eseményei, jelentőségük: kubai rakétaválság,vietnami háború, 

prágai tavasz, diáklázadások  

 

9. 90-es évek Magyarországa 

 - rendszerváltás fogalma  

 - odavezető út, változások a társadalomban, gazdaságban  
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- fogalmak: jog, alaptörvények, államapparátus - működése, alkotmány, többpárti 

rendszer, választások bemutatása 

 

10. Európa a 90-es – 2000-es években 

 - európai integráció- politikai, gazdasági téren 

 - globalizáció fogalma 

 - tudomány/technika fejlődése, alakulása 

 - aktualitások – a ma hírei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 

 

5. ÉVFOLYAM 

 1.  Az felsorolt dalok közül válasz egyet és kifejezően énekeld el! 

 

 Szent István millenniumi éneke 

 Egressy–Vörösmarty: Szózat 

 Csillagok, csillagok 

 Erdõ, erdõ, de magas a teteje 

 Megyen már a hajnalcsillag 

 Megrakják a tüzet 

 Gyõri kanász a dombon 

 A csitári hegyek alatt 

 Nem vagyok én... 



26 

 

 A pünkösdi rózsa 

 Bárdos: Rétrehívó 

 Bárdos: Régi táncdal 

 Szõnyi: Postaváró        

 

2. Pár mondatban foglald össze Kodály Zoltán munkásságát! 

3.   Mutasd be a legkedvesebb népi hangszeredet! 

4   Egressy–Vörösmarty: Szózat zenemű felismerése 

5.   Kodály: Gergely-járás zenemű felismerése 

6.  Tapsolja vissza az adott ritmusgyakorlatot, amiben éles és nyújtott ritmus is szerepel 

7.   Őskor zenéje, pár mondatban bemutatni 

8.  Mi a Gregorián ének 

9.  Bach, Lassus vagy Palestina életét röviden elmondani, pár művet említeni 

  

 

  

  

 

6. ÉVFOLYAM 

 

1. Az felsorolt dalok közül válasz egyet és kifejezően énekeld el! 

 

 Õsszel érik babám 

 Luca Panna 

 Édesanyám, de sokszor kért a jóra 

 Zöld buborkát megcsípte a hideg dér 

 Mit hoztunk kendteknek 

 Ez a kislány belenéz a tükörbe 

 Örvendetes napunk támadt 

 A Vidrócki híres nyája 

 Madárka, madárka 
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2.  Pár mondatban foglald össze Bartók Béla munkásságát! 

3.  Mutasd be a legkedvesebb népi hangszeredet! 

4.  Tapsolja vissza az adott ritmusgyakorlatot, amiben szinkópa is szerepel 

5.  Zenefelismerés Kodály Zoltán: Mátrai képek 

6.  Lantos Sebestyén életérõl és mûveirõl beszéljen 

7.  Énekelje el a Csínom Palkó című dalt 

8.  Mutasd be a Bécsi klasszicizmus 3 zeneszerzőjét 

9.  Mesélj Mozartról, a Csodagyerekről 3 érdekességet 

10.  Zenefelimerés Mozart : Varázsfuvola operából 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ÉVFOLYAM 

1. Válassz egy népdalt Kodály: Kállai kettős vagy Székelyfonó című művéből, amit 

szépen, kifejezően el tudsz énekelni! 

2. Sorold fel az új- illetve a régi stílusú népdalok jellemzőit! 

3. Jellemezd a zenei romantika korszakát! 

4. Sorold fel a romantika zeneszerzőit és közülük egynek ismertesd az életútját! 

5. Ismertesd Erkel: Hunyadi László című operájának cselekményét! 

6. Mi a dalciklus, mazurka, szimfónikus költemény? Mely zeneszerzőkhöz kapcsolódnak? 

 

 



28 

 

 

8.ÉVFOLYAM 

 

1. Válassz egy népdalt, amit szépen, kifejezően el tudsz énekelni! 

2. Állapítsd meg egy adott népdal sorszerkezetét, dallamvonalát, hangkészletét és stílusát! 

3. Mutasd be Bartók Béla életét és művészetét! 

4. Sorold fel a zenetörténeti korszakokat! 

5. Ismertesd a 20.századi zenei irányzatokat, zeneszerzőket! 

6. Ismertesd a jazz kialakulását! ( A műfaj eredete, jellemzői, kedvelt hangszerei, 

képviselői…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ETIKA TANTÁRGYBÓL 

 

5. ÉVFOLYAM 

I. félév 

1.    A család. Fogalmazd meg, hogy mitől jó egy család! Értelmezd a következő 

közmondást:  

  „Mindenhol jó, de legjobb otthon!” 
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2.   Családi szokások és ünnepek. Milyen családi szokások és ünnepek lehetnek egy 

családnál?  

  Mutasd be az egyik családi ünnepet! 

 

3. Családi kapcsolatok. Készítsél egy családfát és mutasd be ! Nevezd meg a rokoni 

kapcsolatokat! Hogyan lehet ápolni a rokoni kapcsolatokat? 

 

4.   Családi együttélés harmóniája. Mit jelent a harmónia kifejezés?  Fogalmazz meg rövid 

szabályokat egy   képzeletbeli család számára!  Pl.: Ha égve maradt, kapcsold le!  

 

 

5.  Otthoni feladataim.  Milyen házimunkákat ismersz?  Általában ki végezheti el a 

felsorolt házi munkákat? Szerinted hogyan érhetik el a szülők, hogy a gyermekük 

szeressen tanulni? 

 

6. A család külső kapcsolatai. Milyen közösségekhez tartozhat egy család? Mit jelent a 

kötődés szó? Hallottál már olyan tevékenységről, amelyet a lakóhelyed tagjai 

összefogással végeztek egy közös cél érdekében?  Ha igen, akkor  mesélj róla! 

 

II. félév 

1. Közösségeink. Mit jelenthetnek a következő szavak: közösség, társaság, csapat, 

csoport! Sorold fel, hogy milyen közösségeket ismersz! 

 Mutasd be az egyiket! 

 

2. Az iskola, mint közösség. Ha egy napra te lehetnél az iskola igazgatója, milyen 

újításokat vezetnél be azért, hogy a gyerekek még jobban szeressenek iskolába járni?  

Milyen közösségek- közös tevékenység, érdeklődés - szerveződhetnek meg egy 

iskolában?  

 

 

3. Szabályok.  Szerinted fontosak a szabályok és azoknak a megtartása? Indokold meg 

az állításodat! Mi szabályozza az iskolában a viselkedési formákat?  Hogyan lehetne 

elérni, hogy az iskolában mindenki betartsa a házirendet?  

 

4. Beilleszkedés a közösségbe.  Mit jelent a beilleszkedés szó? Milyen más szóval tudnád 

helyettesíteni? Szerinted mi segítheti, illetve nehezítheti egy közösségbe való 

beilleszkedést? Egy közösség hogyan segítheti vagy akadályozhatja az új tag 

beilleszkedését? 

 

5. Együttműködés. Mondjál példákat az együttműködés magvalósulására!  Milyen 

társasjátékokat ismersz? Mit jelent a kooperáció kifejezés?  Mi segítheti és nehezítheti 

az együttműködés megvalósulását? 

 

6. Konfliktusok.  Szerinted melyek a leggyakoribb konfliktusok az iskolában, 

osztályodban? Mik a konfliktusok kialakulásának az okai? Hogyan lehetne megelőzni 

a konfliktusokat? Milyen megoldásai lehetnek egy konfliktus feloldásának? Hogyan 

segíti elő az iskolai házirend a konfliktusok megelőzését?  
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6. ÉVFOLYAM  

I. félév 

1. A technikai fejlődés pozitív és negatív hatásai. Sorolj fel XXI. századi technikai 

találmányokat!  A felsoroltak közül melyiket tartod haszontalannak? Indokold meg az 

állításodat!  

 

2. Ökológiai lábnyom. Mit jelent az, ha valaki „nagy lábon él”? Sorolj fel olyan emberi 

tevékenységeket, amelyek káros következményekkel járnak a környezetre? Hogyan 

lehetne elérni, hogy ezek a tevékenységek kevesebb „terhelést okozzanak”? 

 

3. Fenntartható fejlődés.  Milyen környezetszennyező káros tevékenységeket ismersz? 

Mit tehetünk az ökológiai lábnyom csökkentéséért?  Értelmezd: nem megújuló és 

megújuló energiaforrások! Milyen megújuló energiaforrásokat ismersz?  

 

4. Környezettudatos gondolkodás. Fontosnak tartod-e a környezettudatos gondolkodást?  

Milyen veszélyekkel nézhet szembe az emberiség ha nem cselekszik 

környezettudatosan?  Magyarázd meg a következő tevékenységeket: szelektív 

hulladékgyűjtés, komposztálás, újrahasznosítás!  

 

5. Készítsél egy plakátot melyben a környezettudatos gondolkodásra hívod fel a 

figyelmet! Értelmezd a következő felszólítást: „Gondolkodj globálisan, tevékeny 

lokálisan!”  Mondj saját példát amikor környezettudatosan cselekszel! 

 

6. A jövő. Szerinted milyen lesz az élet 50 év múlva?  Mit hagyunk az utódainkra?  Mi 

az, amivel már nem találkozhatnak? Jó-e vagy rossz ez? 

 

II. félév 

1. Szabályok.  Szerinted fontosak a szabályok és azoknak a megtartása? Indokold meg az 

állításodat! Mi szabályozza az iskolában a viselkedési formákat?  Hogyan lehetne 

elérni, hogy az iskolában mindenki betartsa a házirendet?  

 

2. Konfliktusok.  Szerinted melyek a leggyakoribb konfliktusok az iskolában, 

osztályodban? Mik a konfliktusok kialakulásának az okai? Hogyan lehetne megelőzni 

a konfliktusokat? Milyen megoldásai lehetnek egy konfliktus feloldásának? Hogyan 

segíti elő az iskolai házirend a konfliktusok megelőzését?  

 

3. Érdekek. Mi az érdek? Mondj példát egyéni és közösségi érdekre! Milyen módon 

képviseljük saját és közösségi érdekeinket, ha mások érdekeivel ellentétbe kerülnek? 

Mit jelentenek a következő tevékenységek: vita, érvelés, meggyőzés, ügyeskedés? Mit 

tudsz a DÖK-ről? 

 

4. Jogok. Kinek vannak jogai? Milyen jogai vannak egy iskolásnak? Hol olvashatsz a 

tégeddet megillető jogokról? Mit jelent az, hogy valami törvénytelen? Milyen 

sérelmeket kellett elszenvednie Hamupipőkének a mostohaanyjától?  
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5. Tulajdon. Értelmezd a következő tulajdonformákat: magántulajdon, közös tulajdon, 

köztulajdon! Mit tekinthetünk saját tulajdonunknak?  

Kié a köztulajdon? Sorolj fel köztulajdonba tartozó dolgokat! Szerinted ki vigyázzon a 

köztulajdonra?  Indokold meg! 

 

6. Értékeink és szükségleteink. Értelmezd a következő mondást! „ A pénz nem boldogít , 

de jó, ha van”? Szerinted mikor beszélhetünk szegénységről? Kell-e örülnünk annak, 

amink van? Miért? 

 

 

 

7. ÉVFOLYAM 

I. félév 

1. Értelem és érzelem.  Hangulatunk, érzéseink kifejezésének módjai. Kire mondják, hogy 

„meleg szívű”; „forró fejű”?  Mondj példát arra, amikor a szíved és az eszed ugyanazt 

súgták! Mondj példát arra, amikor az érzelmeid mást szerettek volna, mint a „józan 

eszed”! Mi alapján döntöttél? Hogyan lehet kifejezni az érzelmeinket mások 

megbántása nélkül? 

 

2. Az erkölcsi jó. Mi alapján különböztetted meg a jót és a rosszat?  Egyértelmű-e a 

jó/rossz megítélése, vagy vannak a kettő között fokozatok, átmenet?  Keressél példákat 

olyan helyzetekre, amelyben valaki erkölcsi döntéshelyzet elé került! Mit jelent a 

lelkiismeret-furdalás? Mi idézheti elő? 

 

3. A személyiség és szerepei.  Milyen közösségekhez tartozol? Milyen elvárásai vannak 

veled szemben  a közösségeidnek: családtagjaidnak, barátaidnak, tanáraidnak, 

iskoládnak stb.? Melyeket sikerül betartani és melyeket nem?  Mit vársz el te a 

közösségeidtől? 

 

4. Gyermekkor és felnőttkor között. Mit jelent ma kamasznak lenni? Meséljél róla? 

Könnyű vagy nehéz ma kamasznak lenni? Indokold meg! 

 

5. Szerelem. Mondj példákat: szerelem az irodalomban-, zenében, képzőművészetben és 

a filmen. Szerinted miben különbözik a szerelem a szeretettől és a barátságtól?  Mi a 

szerelem? 

 

6. Azt mondom: NEM!  Sorold fel a bántalmazás módjait!  Szerinted mit lehet tenni a jó 

és biztonságos légkörért? Milyen tanácsot adnál, fejezd be a mondatot :  ha bajba 

kerülsz,………………………. 

 

II. félév 

 

1. Otthon, család, közösség.  Milyenek egy család hétköznapjai? Milyen családi 

ünnepeket ismersz? Mit gondolsz, ki tartozik a családhoz? Milyen családmodelleket 
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ismersz? Értelmezd a következő családmodelleket: többgenerációs, hagyományos, 

mozaik! 

 

2. Élet az iskolában. Miért fontos, hogy az iskolát a második otthonunknak érezzük? 

Hány órát töltesz el egy héten az iskolában? 

Szerinted mi a feladata az iskolának? Milyen iskolai programokon szoktál részt 

venni?  

  

3. Törvényeink. Szükség van-e szabályokra, törvényekre?  Lehet-e rendet, békét 

teremteni úgy, hogy mindenki szabadnak érezze magát? 

Indokold meg a válaszaidat! Mennyire valóságos és időtálló az a rend, ahol az 

emberek nem szabad akaratukból engedelmeskednek a törvény parancsának?  

Hogyan születnek a törvények? 

 

 

4. Alkalmazkodás és önállóság. Mit jelnet az alkalmazkodás szó? Mondj példát az 

alkalmazkodásra! Keress olyan példákat a hétköznapokból, amikor úgy érezted, 

hogy a szabadságodat akadályozzák a kötöttségek? Mennyire érdemes vagy kell 

igazodni egy közösség szokásaihoz? 

 

5. Konfliktusok.  Szerinted melyek a leggyakoribb konfliktusok az iskolában, 

osztályodban? Mik a konfliktusok kialakulásának az okai? Hogyan lehetne 

megelőzni a konfliktusokat? Milyen megoldásai lehetnek egy konfliktus 

feloldásának? Hogyan segíti elő az iskolai házirend a konfliktusok megelőzését?  

 

6. Együttműködés. Mondjál példákat az együttműködés magvalósulására!  Milyen 

társasjátékokat ismersz? Mit jelent a kooperáció kifejezés?  Mi segítheti és 

nehezítheti az együttműködés megvalósulását? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ÉVFOLYAM 

I. félév 
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1. Érték, vágy, cél. Mi az érték? Mit jelent az értékrend? Van-e olyan példaképed, 

akinek az értékrendjével azonosulni tudsz? Hogyan valósulhatnak meg a 

vágyaink? Fontosnak tartod-e, hogy a vágyaink és céljaink reálisak, 

lehetőségeinkhez és adottságainkhoz mértek legyenek? Indokold meg a 

válaszodat! 

 

2. Média és társadalom.  A következő metaforákat gyakran alkalmazzák a médiára: 

kapuőr, tükör, ablak, kalauz. Melyiket tartod találónak közülük, és miért? 

Szerinted kell-e a médiát szabályozni?  Sorold fel, milyen pozitív hatásokat várunk 

el a médiától, illetve milyen negatív hatásaitól tartunk! 

 

3. A világháló.  Mire használod a világhálót? A világháló használatakor érvényesnek 

tekinthetjük-e ugyanazokat az erkölcsi elveket , amelyeket a mindennapok során 

alkalmazunk, s amelyek betartását másoktói is elvárjuk? Állítsd össze a 

számítógép-etika tízparancsolatát!  

 

4. Sztereotípiák, előítéletek. Mondjál példákat a negatív előítéletre! Hogyan 

csökkentheti a média a negatív előítéletet? Milyen előítéletnek tartod a következő 

megállapítást? A balkezes emberek mind tehetségesek. Fogalmazd meg saját 

szavaiddal, hogy mit jelent ha valakinek előítéletes véleménye van egy adott 

dologról?   

 

5. Fenntartható fejlődés.  Milyen környezetszennyező káros tevékenységeket 

ismersz? Mit tehetünk az ökológiai lábnyom csökkentéséért?  Értelmezd: nem 

megújuló és megújuló energiaforrások! Milyen megújuló energiaforrásokat 

ismersz?  

 

6. Készítsél egy plakátot melyben a környezettudatos gondolkodásra hívod fel a 

figyelmet! Értelmezd a következő felszólítást: „Gondolkodj globálisan, tevékeny 

lokálisan!”  Mondj saját példát amikor környezettudatosan cselekszel! 

 

II. félév. 
 

1. Világvallások. Milyen világvallásokat ismersz? Hol olvashatsz a keresztény és 

a zsidó vallásról?  Melyik általános iskolai kötelező olvasmányban 

találkozhattál az iszlámvallással? Össze lehet-e a három világvallást egymással 

hasonlítani? Milyen hasonlóságokat találsz?  

 

2. A kereszténység ünnepei.  Sorold fel a kereszténység legnagyobb ünnepeit! 

Meséld el, hogy mit ünneplünk egy-egy ilyen alkalomkor? Milyen 

hagyományok és ételek kapcsolódnak ezekhez az ünnepekhez? 

 

 

3. Magyar vagyok. Mit jelent számodra, hogy magyar vagyok?    Becsüld meg a 

világon élő magyarok számát! Magyarország határain túl hol élnek még ma 

magyarok? Nevezd meg a magyarság nemzeti jelképeit! Hol találkozhatunk 

ezekkel a nemzeti összetartozásunkat jelképező szimbólumainkkal? 
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4. Együttélés a társadalomban. Milyen közlekedésbiztonsági szabályokat ismersz? 

Mentesülhet-e valaki ezek betartása alól? Ha igen, miért? Milyen szabályok 

betartására figyelmeztető piktogramokat ismersz? Milyen céllal jöttek ezek 

létre?  

 

5. Társadalmi szabálytalanságok.  Mondjál olyan helyzeteket amikor valaki(k) a 

következő együttélési szabályokat szegték meg: szokás, illem, erkölcs, jog! Mit 

jelentenek a következőfogalmak: ügyeskedés, hűtlen kezelés, mutyizás, 

megvesztegetés, simliskedés, hálapénz!  

 

6. A mi Europánk. Értelmezd a következő megállapítást: Európa nemcsak földrajzi 

egység, sokkal inkább egy olyan kulturális, szellemi közösség, ahol az emberek 

többsége hasonló módon gondolkodik, hasonló értékrendet képvisel! 

Egyetértesz-e ezzel a megállapítással? Indokold meg a válaszodat! Mikor van 

Európa napja? 
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OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGYBÓL 

   

5. ÉVFOLYAM  

1. félév 

1., Az ősember művészete (festészet, szobrászat, építészet). 

2., Pozitív negatív forma.  

3., Mezopotámia művészete. 

4., Egyiptom művészete. 

 

2. félév 

1., Jelek és jelképek. 

2., Az ókori Görögország művészete. 

3., Az ókori Itália művészete. 

4., Az illusztráció. 

 

6. ÉVFOLYAM  

1. félév 

1., Ókeresztény és bizánci művészet. 

2., A román kor művészete. 

3., A gótika korának művészete. 

4., A reneszánsz művészet. 

 

2. félév 

1., A barokk művészet. 

2., Tárgy és hagyomány. Népművészeti emlékek Magyarországon. 
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3., A plakátművészet (animáció, piktogram). 

4., Színtan (a színkeverés szabályai). 

 

 

 

7. ÉVFOLYAM  

1. félév 

1., A 19. század művészete (általános jellemzők, magyarországi emlékek). 

2., Klasszicizmus (építészet, szobrászat, festészet).  

3., Romantika, historizmus és az eklektika Magyarországon. 

4., Realizmus. Karikatúra.  

 

2. félév 

1., Magyar népi építészet a 19. században. 

2., A plein air és az impresszionizmus. 

3., Az állóképtől a mozgóképig. 

4., Síkból a térbe. A perspektíva szabályai. 

 

8. ÉVFOLYAM  

1. félév 

1., A szecesszió (plakátművészet, iparművészet). 

2., Modern művészet (különleges építmények, kertek és parkok) 

3., A színek szimbolikája (színkontrasztok, színellentétek). 

4., A fauvizmus. 

 

2. félév 

1., Kubizmus (korszakai, főbb képviselői). 
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2., Futurizmus (a mozgás ábrázolása). 

3., Expresszionizmus ( A Híd, A Kék Lovas). 

4., Magyar művészet a 20. században. 

 

 

 

 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI BIOLÓGIA TANTÁRGYBÓL 

7. ÉVFOLYAM 

1. A trópusi esőerdő szintjei, a növényvilág jellemzése 

2. A kolibrik jellemzése (élőhely, testfelépítés, életmód) 

3. A sivatagban élő növények alkalmazkodása a szárazsághoz 

4. A tölgyesek és a bükkösök összehasonlítása 

5. A préri állatvilága 

6. A sarkvidékek állatvilága 

7. A tengeri emlősök alkalmazkodása a vízi élethez 

8. A környezeti tényezők fogalma, csoportosítása 

9. A táplálkozási szintek 

10. Globális problémák (túlnépesedés, energiaválság, környezetszennyezés) 

11. A rendszerezés alapelvei, rendszertani kategóriák 

12. Az egyszikűek és a kétszikűek összehasonlítása 

 

8. ÉVFOLYAM 

1. A hámszövet feladata, helye, jellemzői, típusai 

 2. A kötőszövet feladata, helye, jellemzői, típusai 

 3. A bőr felépítése, működése, védelme 

 4. A tápanyagok csoportosítása, és legfontosabb szerepük 
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  5. Az egészséges táplálkozás alapelvei 

 6. Az emberi tápcsatorna felépítése és működése. Emésztőmirigyek, emésztőnedvek 

7. A légutak felépítése és működése. Gázcsere, kilégzés és belégzés folyamata. 

8. A vér alkotói, vércsoportok 

9. Az immunrendszer működése. Antigén-antitest fogalma 

10. A kiválasztó szervrendszer felépítése és működése. Szűrlet és vizelet 

11. Az idegrendszer felépítése és működése: agyvelő, gerincvelő. 

12. A reflex fogalma, típusai 

13. A hormonrendszer feladata, részei. A legfontosabb hormonok hatásai, hiánybetegségek 

14. A férfi és a női szaporító rendszer és működése 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI TERMÉSZETTUDOMÁNY TANTÁRGYBÓL 

 

5. ÉVFOLYAM 

I. A növények testfelépítése 

 1. A növényi részek és funkciók megnevezése 

 2. Ismert zöldségek összehasonlítása és csoportosítása 

 3. Ismert gyümölcsök összehasonlítása és csoportosítása 

 4. A biológiai védekezés formái a kertben 

 

II. Az állatok testfelépítése  

1. Gerinctelenek testfelépítése 

2. Ismert hazai házi állatok összehasonlítása 

3. A felelős állattartás formái 

III. Anyagok és tulajdonságaik 

1. Természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai 

2. Az anyagok halmazállapotai  

3. Az anyagok halmazállapot változásai 

4. Az égés feltételei 

IV. Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 

1. Mérési eljárások, mérőeszközök ismertetése 

2. A hőmérséklet mérésével kapcsolatos számítások 

V.  Tájékozódás az időben  
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 1. Az idő, időtartam mérése és mértékegységei 

 2. A Föld mozgásai, napszakok és évszakok váltakozása 

 3. A Földtörténet eseményei  

 

VI. Tájékozódás a térben 

 

1. A térképek fajtái 

2. Tájékozódás a térképen, iránymeghatározás  

3. A térkép jelrendszere 

4. Térképi számítások, méretarány  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ÉVFOLYAM 

I. Az erdők élete 

1. A tölgy-, bükk-, fenyőerdők összehasonlítása 

2. Az erdő növényeinek különböző szempontú összehasonlítása 

3. Erdei táplálkozási láncok és hálózatok bemutatása 

4. A környezetszennyezés és élőhelypusztulás következményei 

II. A rétek és mezők élővilága  

1. A mezők növényvilágának bemutatása 

2. A mezők állatvilágának bemutatása 

3. Mezei táplálkozási láncok és hálózatok 

4. A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása 

III. A vizek, vízpartok élővilága 

1. A vízinövények és állatok alkalmazkodása a vízi és vízparti környezethez 

2. Vízi táplálékláncok és hálózatok 

3. A vízszennyezés hatása a vízi életközösségre  

IV. Az emberi szervezet felépítése, működésé 

1. Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése 

2. Táplálékpiramis 

3. A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

4. A megfelelő magatartás fertőzés- vagy járványveszélyes helyzetben  
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V. Az energia 

       1.    Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása 

       2.    Légszennyező anyagok és tulajdonságaik 

       3.    A bányászat környezeti hatásai  

 

VI. Alapvető térképészeti ismeretek  

 

1.  Tájékozódás a Földgömbön  

2. Helymeghatározás a földrajzi fokhálózattal  

3. Domborzati és közigazgatási térképek összehasonlítása  

 

VII. A Föld külső és belső erői, folyamatai 

 

1. A belső és külső erők hatásai 

2. A gyűrődés és vetődés folyamata 

3. A talajképződés folyamata 

4. Jellegzetes hazai kőzetek ismertetése  

 

VIII. Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 

 

1. Az időjárás elemei 

2. Az éghajlat elemei 

3. A forró, a mérsékelt, és a hideg éghajlati övezet jellemzése   

4.  

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI MATEMA TIKA TANTÁRGYBÓL 

 

 

5. ÉVFOLYAM 

I.   félév 

1. Természetes számok fogalma. Jele. 

2. Téglatest lapjainak, csúcsainak, éleinek száma. 

3. Szögek fajtái, nagysága.(hegyes, derék, tompa, egyenes, homorú, egyenes, teljesszög). 

4. Szög mértékegységeinek felsorolása váltószámokkal. 

5. Egész számok fogalma. Jele. 

6. Koordináta rendszer síknegyedeinek első és második koordinátáinak előjele. 
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II.   félév 

 

7. Négyzet, téglalap területe. 

8. Terület mértékegységének felsorolása váltószámokkal. 

9. Mit mutat meg a számláló és a nevező. 

10. Kocka felszíne és térfogata. 

11. Téglatest felszíne és térfogata. 

 

 

6. ÉVFOLYAM 

I. félév 

1. Mit nevezünk két alakzat távolságának. 

2. Mi pont egyenes távolsága. 

3. A 2-vel és az 5-tel való oszthatóság szabálya. 

4. A 4-gyel és a 25-tel való oszthatóság szabálya. 

5. A 3-mal és a 9-cel való oszthatóság szabálya.  

 

II. félév 

6. Mit nevezünk szabályos sokszögnek. 

7. A derékszögű háromszög területe. 

8. Háromszög belső szögeinek összege. 

9. Tengelyes tükrözés tulajdonságai. 

10. Tengelyesen szimmetrikus négyszögek felsorolása. 

11. Egyenesarányosság fogalma, vagy példa rá. 

12. Százalék alap, láb és érték megkülönböztetése egy konkrét feladatban. 

 

7. ÉFOLYAM 

 I. félév 

1. Mit nevezünk racionális számoknak, mi a jelük? 

2.  Sorold fel a hatvány részeit! Azonos alapú hatványokat hogyan szorzunk, osztunk? 
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3. Jellemezd milyen transzformáció a középpontos tükrözés? Mondj példát középpontosan 

szimmetrikus négyszögre. 

4. Csoportosítsd a négyszögeket, sorold fel néhány tulajdonságukat. Mit nevezünk szabályos 

sokszögnek? 

5. Százalékérték, alap láb kiszámításának módja, akár konkrét példán keresztül. 

6.  Egyenes és fordított arányosság felismerése, bemutatása példákon, grafikonon való 

ábrázolásnál  mi a képük? 

 

II.félév 

7. Prímszám, összetett szám jellemzése, legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös 

többszörös meghatározása. 

8. Háromszögek csoportosítása, oldalai és szögei szerint. Háromszögek belső és külső 

szögei közötti összefüggések ismerete. 

9. A tanult négyszögek felsorolása, szögeiről, átlóikról, oldalikról mit tudunk! 

10.  A különböző négyszögek területének kiszámítása.  

11.  Hasábok és a henger jellemzése, felszínének-és térfogatának kiszámítása. 

 

 

 

8. ÉVFOLYAM 

I. félév  

1. A 10 hatványainak ismerete, mi az a normálalak! 

2. Azonos alapú hatványok szorzása, példán keresztül. 

3. Azonos alapú hatványok osztása, példán keresztül. 

4. Hatvány hatványozása. 

5. Né gyzetgyök fogalma, vagy példával elmagyarázni. 

6. Mi a háromszög és a négyszög magassága? 
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II. félév 

 

7. Pitagorasz-tétel. 

8. Elsőfokú függvények általános képlete, mi mit mutat meg? 

9. Számtani sorozat n. elemének kiszámítási módja. 

10. Egyállású, fordított állású és társ szögek megfogalmazása, vagy példákon való bemu-

 tatása. 

11. Egy adott esemény valószínűségének kiszámítása. 

12. A gúla fogalma, felszínének és térfogatának kiszámítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI FIZIKA TANTÁRGYBÓL 

 7. ÉVFOLYAM 

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás 

2. A testek tehetetlensége 

3. A sűrűség 

4. A hatás-ellenhatás törvénye 



44 

 

5. Több erőhatás együttes eredménye 

6. Emelők 

7. A hidrosztatikai nyomás 

8. A hő terjedése 

9. Testek felmelegítése tüzelőanyagok elégetésével 

10. A párolgás 

11. A teljesítmény 

 

 

 8. OSZTÁLY 

 

1. Testek elektromos állapota 

2. Az elektromos áram, áramerősség 

3. Az elektromos mező munkája, feszültség 

4. Az ellenállás, Ohm tv 

5. Fogyasztók kapcsolása 

6. Az elektromos áram hatásai 

7. Az elektromágneses indukció és alkalmazásai 

8. A váltakozó áram 

9. A fényvisszaverődés törvényei, tükrök 

10. A fénytörés törvényei, lencsék 

 

 

 

 

 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI KÉMIA TANTÁRGYBÓL 

 7. ÉVFOLYAM 

1. Az anyag tulajdonságai és változásai 

2. Oldatok, oldódás, töménység 

3. A levegő 
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4. A víz kémiai összetétele 

5. Az atom felépítése és elektronszerkezete 

6. Elem - és vegyületmolekulák 

7. Ionok keletkezése, ionvegyületek 

8. Kémiai kötések 

9. Köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxigén, nitrogén, víz, 

metán, szén-dioxid, gyémánt, grafit, vas, réz, nátrium-klorid); 

10. Anyagi halmazok csoportosítása összetétel szerint: elem, vegyület, keverék 

 

 

8. ÉVFOLYAM 

1. A hidrogén 

2. A szén és oxidjai, a szénsav 

3. Az alumínium 

4. Műanyagok 

5. Nem megújuló energiaforrások 

6. Szénhidrogének 

7. Szénhidrátok 

8. Az egészséges táplálkozás 

9. Savak, lúgok, sók biztonságos használata 

10.  Az energia kémiai tárolása 

 

 

 

 

 

 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI TECHNIKA TANTÁRGYBÓL 
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5. ÉVFOLYAM  

1. félév: 

Egészségmegőrzés (légzés, mozgás, alvás, evés-ivás) 

Tápanyagaink összetétele 

Ételkészítési eljárások 

Környezettudatosság a háztartásban 

Szobanövények szükségletei, gondozása 

 

2. félév: 

Háziállatok szükségletei, gondozása 

Műszaki ábrázolás alapfogalmak 

Szabványírás 

Méret megadása 

Gyalogos közlekedés 

 

6. ÉVFOLYAM 

1. félév 

 

Tartósítási eljárások 

Ételek készítése (Szilvalekvár, lecsó)  

Műszaki ábrázolás (Vetületi ábrázolás)  

Környezettudatosság a tervezésben 

Modellezés (fa, papír)  

 

2. félév 

 

Palántázás elmélet, gyakorlat 
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Veteményeskert elmélet, gyakorlat 

Környezetbarát növénytermesztés 

Textiltechnikák, alapöltések 

Kerékpáros közlekedés 

 

7. ÉVFOLYAM 

1. félév 

 

Energiaforrásaink (megújuló, nem megújuló)  

Környezettudatosság a fogyasztásban 

Szelektív hulladékgyűjtés 

Műszaki ábrázolás (axonometrikus ábrázolás)  

Modellezés (fa, fém, papír) 

 

2. félév 

 

Közekedési helyzetek 

Kulturált (autós, kerékpáros & gyalogos) közlekedés 

Veszélyek a háztartásban 

Textiltechnikák (hímzés, gombfelvarrás)  

Pályaorientáció 
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OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI  DIGITÁLIS KULTÚRA / INFORMATIKA 

TANTÁRGYBÓL 

 

5. OSZTÁLY  

1. A számítógépek felépítése 

2. Bemutatók alkalmazása 

3. Vágólap műveletek 

4. Háttérformázási lehetőségek a bemutatóban 

5. Animációk szerepe a bemutatókban 

6. Képek jellemzői 

7. Kulcsszavas keresések az interneten 

8. Biztonságos internet használat 

9. E-mailek írása, fogadása 

10. Algoritmus fogalma, algoritmus a mindennapokban 

6.OSZTÁLY  

1. Karakterformázási lehetőségek 

2. Bekezdések formázása 

3. Képek beszúrása a dokumentumba 
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4. Szegélyek és mintázatok a dokumentumba 

5. Felsorolás és számozás a dokumentumban 

6. Biztonságos internet használat 

7. E-világ és az oktatás 

8. Elektronikus ügyintézés 

9. Speciális keresések 

10. Algoritmus fogalma, ciklusok 

 

 

 

 

 

INFORMATIKA 

7. OSZTÁLY 

1. A számítógépek felépítése 

2. Beviteli eszközök 

3. Kiviteli eszközök 

4. Adatok tömörítése 

5. Mobil eszközök bemutatása (telefon, GPS,  E-book) 

6. Bemutatók készítése 

7. Elemek a bemutatóban (kép, rajz, diagram, hivatkozás) 

8. Képek, műveletek képekkel 

9. Biztonságos internet használat 

10. Netikett 

8. OSZTÁLY 

1. Karakterformázási lehetőségek 

2. Bekezdések formázása 

3. Felsorolás és számozás a dokumentumban 

4. Tabulátorok használata 
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5. Tartalomjegyzék készítése 

6. Adat típusok a táblázatkezelő programban 

7. Diagram típusok a táblázatkezelő programban 

8. Statisztikai függvények 

9. Dátum és idő kezelés a táblázatkezelő programban 

10. Web lapok készítése 

 

Az érdemjegy kialakításában 20%-kal számít. 

 

 

 

 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉTELEI TESTNEVELÉS TANTÁRGYBÓL 

 

5. ÉVFOLYAM: 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

 

1. tétel:   

A.) 6 db gimnasztikai gyakorlat bemutatása: -általános bemelegítő hatású 

                                                                         - nyújtó hatású 

                                                                         -erősítő hatású 

B.) Mondd el, miért van szükség gimnasztikai gyakorlatokra, bemelegítésre! 

 

C.) 4 db Izolációs gyakorlat bemutatása (tánc) 

 

2.tétel:  

 

A.) Keringésfokozó gyakorlatok bemutatása (futás közben végezhető gyakorlatok, 

karkörzések térd-sarok emelések stb) 
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B.) Magyarázd el, miért van szükség rendszeres testmozgásra, milyen képességeid 

javulnak a napi mozgással! 

C.) Tánctartások bemutatása: standard, latin / Zweihandfassung, Einhandfassung 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

 

3 tétel: 

A.)  6 db futóiskolai gyakorlat bemutatása, +60 méteres futás 

 

B.) Mit gondolsz, hogyan kell beosztanod az energiádat egy hosszú távú futásnál? 

 

C.) Angolkeringő alaplépés, negyedfordulat jobbra / Rückwärtspolka 

 

4. tétel:  

A.) 6 db hajításkhoz kapcsolódó célgimnasztika bemutatása (karkörzések, törzskörzések, 

fordítások hajlítások, nyújtások) + kislabdahajítás 

 

B.) Mire kell figyelni a kislabdahajítás technikájánál? 

 

C.) Angolkeringő haladólépés, keresztlépés / In der grünen Wiese 

 

 

5.tétel:  

A.) 6 db ugróiskolai gyakorlat bemutatása, ugrásokhoz kapcsolódó célgimnasztika 

(szökdelések, láblendítések, nyújtások)+ helyből távolugrás / vagy zsámolyról távolugrás 

ugródombba 

 

B.) Mire kell figyelni a szabályos ugrás végrehajtásánál? 

 

C.) Chachacha alaplépés, New York / Es geht nichts…  

 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 

 

6. tétel:  

A.) 4 db talajelem bemutatása, választható: ( gurulóátfordulások előre/ hátra, fejállás, kézállás 

bordásfal segítségével vagy anélkül, mérlegállás, tarkóállás) 
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B.) Mondd el a gurulóátfordulás előre/ hátra szabályos végrehajtásának követelményeit! 

Milyen hibák fordulhatnak elő? 

 

C.) Chachacha Hand to Hand, Alemana / Sternpolka 

 

7. tétel:  

A.) szekrényugrás, 4 részes svédszekrényen guggolófelugrás-homorított leugrás 

 

B.) Mondd el a sikeres guggolófelugráshoz szükséges mozdulatokat! 

 

C.) Rumba alaplépés, Nem York / Walzer alaplépés, negyed fordulat jobbra 

 

Testnevelési és sportjátékok 

 

8.tétel:  

A.) kézilabda átadások helyben, átadások mozgás közben, egykezes felső átadás és kapura 

lövés 6 méterről 

 

B.) Mondd el milyen vonalak találhatóak a kézilabdapályán! 

 

C.) Rumba Hand to Hand, Alemana / Walzer haladó lépés, kar alatt forgás 

 

9. tétel:  

A.) röplabda: kosárérintés bemutatása: 5 db fej feletti folyamatos érintés, 

                                 alkarérintés kapott labdából visszajátszás 5 db 

                                 alsó nyitás: 3as vonalról háló felett 5 db 

 

B.) Mondd el mire kell figyelni a kosár-és alkarérintés végrehajtásánál! 

 

C.) Körmagyar alaplépés, forgás jobbra,, balra / Kopf z’somm 

 

10.tétel:  

A.) kosárlabda: átadások helyben és mozgás közben, fektetett dobás 3 lépésből ( ügyesebbik 

oldal) 

kétkezes büntető dobás 5 db 

 

B.) Mondd el a fektetett dobás (ziccer) szabályos technikai végrehajtását! 
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C.) Milyen térformákat ismersz? 

 

 

 

 

6. ÉVFOLYAM 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

 

1. tétel:   

A.) 8 db gimnasztikai gyakorlat bemutatása: -általános bemelegítő hatású 

                                                                         - nyújtó hatású 

                                                                         -erősítő hatású 

B.) Mondd el, miért van szükség gimnasztikai gyakorlatokra, bemelegítésre! 

 

C.) 5 db Izolációs gyakorlat bemutatása 

 

2.tétel:  

 

A.) Keringésfokozó gyakorlatok bemutatása ( futás közben végezhető gyakorlatok, 

karkörzések térd-sarok emelések stb) + 4 ütemű fekvőtámasz 20 db  

B.) Magyarázd el, miért van szükség rendszeres testmozgásra, milyen képességeid 

javulnak a napi mozgással! 

C.) Tangó alaplépés, nyitás /Hüftfassung 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

 

3 tétel: 

A.) 8 db futóiskolai gyakorlat bemutatása, +60 méteres futás 

 

B.) Mit gondolsz, hogyan kell beosztanod az energiádat egy hosszú távú futásnál? 

C.) Jive alaplépés, kar alatt forgás / Hacke - Spitze Schritte 

 

 

4. tétel:  

A.) 8 db hajításkhoz kapcsolódó célgimnasztika bemutatása (karkörzések, törzskörzések, 

fordítások hajlítások, nyújtások) + kislabdahajítás 
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B.) Mire kell figyelni a kislabdahajítás technikájánál? 

C.) Jive helycsere, Stop and go / Plätscherpolka 

 

 

5.tétel:  

A.) 8 db ugróiskolai gyakorlat bemutatása, ugrásokhoz kapcsolódó célgimnasztika 

(szökdelések, láblendítések, nyújtások)+ helyből távolugrás / vagy zsámolyról 

távolugrás ugródombba 

 

B.) Mire kell figyelni a szabályos ugrás végrehajtásánál? 

 

C.) Polka galopp lépés / Galoppschritte 

 

 

 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 

 

6. tétel:  

A.) 4 db talajelem bemutatása összekötve, választható: ( gurulóátfordulások előre/ hátra, 

fejállás, kézállás bordásfal segítségével vagy anélkül, mérlegállás, tarkóállás) 

 

B.) Mondd el a gurulóátfordulás előre/ hátra szabályos végrehajtásának követelményeit! 

Milyen hibák fordulhatnak elő? 

C.) Polka galopp negyedfordulattal / Sternpolka 

 

 

7. tétel:  

A.) szekrényugrás, 4 részes svédszekrényen zsugorkanyarlati átugrás bemutatása 

 

B.) Mondd el a sikeres zsugorkanyarlati átugráshoz szükséges mozdulatokat! 

 

C.) Polka galopp félfordulattal / Stopgalopp 

 

Testnevelési és sportjátékok 

 

8.tétel:  
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A.) kézilabda átadások helyben, átadások mozgás közben, egykezes felső átadás és kapura 

lövés 9 méterről, páros lefutás bemutatása 

 

B.) Mondd el milyen vonalak találhatóak a kézilabdapályán! 

 

C.) Milyen tánctartásokat ismersz? / Platsch-rai 

 

9. tétel:  

A.) röplabda: kosárérintés bemutatása: 7 db fej feletti folyamatos érintés, 

i. alkarérintés kapott labdából visszajátszás 7 db 

ii. alsó nyitás: 3as vonalról háló felett 5 db 

 

B.) Mondd el mire kell figyelni a kosár-és alkarérintés végrehajtásánál! 

 

C.) Improvizációs gyakorlat 

 

10.tétel:  

A.) kosárlabda: átadások helyben és mozgás közben, fektetett dobás 3 lépésből mindkét 

oldalra, kétkezes büntető dobás 5 db 

 

B.) Mondd el a fektetett dobás (ziccer) szabályos technikai végrehajtását! 

 

C.) Térformák tervezése 

 

 

 

 

 

 

7. ÉVFOLYAM: 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

 

1. tétel:   

A.) 10 db gimnasztikai gyakorlat bemutatása: -általános bemelegítő hatású 

                                                                         - nyújtó hatású 

                                                                         -erősítő hatású 

B.) Mondd el milyen sorrendben szükséges a bemelegítő gyakorlatokat végezni! 
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C.) 6 db Izolációs gyakorlat bemutatása 

 

2.tétel:  

 

A.) Keringésfokozó gyakorlatok bemutatása ( futás közben végezhető gyakorlatok, 

karkörzések térd-sarok emelések stb) + 4 ütemű fekvőtámasz 25 db  

B.) Mondd el milyen képességeket ismersz? 

C.) Bécsi keringő alaplépés, negyed fordulat 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

 

3 tétel: 

A.) 10 db futóiskolai gyakorlat bemutatása, +300 méteres futás 

 

B.) Milyen rajt típusokat ismersz? 

C.) Bécsi keringő gyors negyed fordulat 

 

 

4. tétel:  

A.) 10 db hajításkhoz kapcsolódó célgimnasztika bemutatása (karkörzések, törzskörzések, 

fordítások hajlítások, nyújtások) + kislabdahajítás + kétkezes medicinlabda hajítás 

hátra (3kg) 

 

B.) Mire kell figyelni a kislabdahajítás technikájánál? 

C.) Mambó alaplépés, kar alatt forgás / Hüftschulterfassung, Wechselschritt 

 

 

5.tétel:  

A.) 10 db ugróiskolai gyakorlat bemutatása, ugrásokhoz kapcsolódó célgimnasztika 

(szökdelések, láblendítések, nyújtások)+ helyből távolugrás / vagy zsámolyról 

távolugrás ugródombba+ magasugrás 

 

B.) Milyen fázisokra bontható a távolugrás, és magasugrás? 

 

C.) Tánctörténet, a bécsi keringő eredete / Kreutzpolka 
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Torna jellegű feladatmegoldások 

 

6. tétel:  

A.) 6 db talajelem bemutatása összekötve, választható: ( gurulóátfordulások előre/ hátra, 

fejállás, kézállás bordásfal segítségével vagy anélkül, mérlegállás, tarkóállás, 

kézenátfordulás oldalra, tigrisbukfenc) 

 

B.) Mondd el kézállás szabályos végrehajtásának követelményeit! Milyen hibák 

fordulhatnak elő? 

C.) Tánctörténet: egy szabadon választott latin tánc eredete / Schuster 

 

 

7. tétel:  

A.) szekrényugrás, 4 részes svédszekrényen hosszában kismacska átugrás, vagy keresztben 

elhelyezett szekrényen átguggolás. 

 

B.) Mondd el a sikeres kismacska átugrás szükséges mozdulatokat! 

 

C.) Merengue alaplépés, haladó lépés / Dreidam 

 

Testnevelési és sportjátékok 

 

8.tétel:  

A.) kézilabda átadások helyben, átadások mozgás közben, egykezes felső átadás és kapura 

lövés kapott labdából 9 méterről, felugrásos kapura lövés bemutatása, hármas lefutás 

 

B.) Mondd el a kézilabda játék alapszabályait! 

 

C.) Ritmustapsolás 

 

9. tétel:  

A.) röplabda: kosárérintés bemutatása: 9 db fej feletti folyamatos érintés, 

alkarérintés kapott labdából visszajátszás 9 db 

felső nyitás: háló felett 5 db 

 

B.) Mondd el a röplabda játék alapszabályait! 
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C.) Térformák átmenete, váltása 

 

10.tétel:  

A.) kosárlabda: átadások helyben és mozgás közben, fektetett dobás labdavezetéssel 

mindkét oldalra,  büntető dobás 5 db 

 

B.) Mondd el a kosárlabda játék alapszabályait! 

 

C.) Improvizációs gyakorlatok 

 

  



59 

 

8. ÉVFOLYAM: 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

 

1. tétel:   

A.) 12 db gimnasztikai gyakorlat bemutatása: -általános bemelegítő hatású 

                                                                         - nyújtó hatású 

                                                                         -erősítő hatású 

B.) Mondd el milyen sorrendben szükséges a bemelegítő gyakorlatokat végezni! 

 

C.) 7 db Izolációs gyakorlat bemutatása 

 

2.tétel:  

 

A.) Keringésfokozó gyakorlatok bemutatása ( futás közben végezhető gyakorlatok, 

karkörzések térd-sarok emelések stb) + 4 ütemű fekvőtámasz 30 db  

B.) Mondd el milyen képességeket ismersz? 

C.) Argentin tangó: négyszöglépés, sétalépés / Drehschritt 

 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

 

3 tétel: 

A.) 12 db futóiskolai gyakorlat bemutatása, +300 méteres futás 

 

B.) Milyen rajt típusokat ismersz? 

C.) Standard tartás, testvezetés / Gewöhnlichefassung 

 

 

4. tétel:  

A.) 12 db hajításokhoz kapcsolódó célgimnasztika bemutatása (karkörzések, törzskörzések, 

fordítások hajlítások, nyújtások) + kislabdahajítás + kétkezes medicinlabda hajítás 

hátra (3kg) 

 

B.) Mire kell figyelni a kislabdahajítás technikájánál? 

C.) Szamba alaplépés, walk / Patschtanz 
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5.tétel:  

A.) 12 db ugróiskolai gyakorlat bemutatása, ugrásokhoz kapcsolódó célgimnasztika 

(szökdelések, láblendítések, nyújtások)+ helyből távolugrás / vagy zsámolyról 

távolugrás ugródombba+ magasugrás 

 

B.) Milyen fázisokra bontható a távolugrás, és magasugrás? 

C.) Szamba forgás kar alatt, volta / Zum tanzen 

 

 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 

 

6. tétel:  

A.) 7 db talajelem bemutatása összekötve, választható: ( gurulóátfordulások előre/ 

hátra, fejállás, kézállás bordásfal segítségével vagy anélkül, mérlegállás, tarkóállás, 

kézenátfordulás oldalra, tigrisbukfenc) 

 

B.) Mondd el kézállás szabályos végrehajtásának követelményeit! Milyen hibák 

fordulhatnak elő? 

C.) Kirugös rocky alaplépés, helycsere / Hulander 

 

 

7. tétel:  

A.) szekrényugrás, 5 részes svédszekrényen hosszában kismacska átugrás, vagy 

keresztben elhelyezett szekrényen átguggolás. 

 

B.) Mondd el a sikeres kismacska átugrás szükséges mozdulatokat! 

 

C.) Táncillem 

 

Testnevelési és sportjátékok 

 

8.tétel:  

A.) kézilabda átadások helyben, átadások mozgás közben, egykezes felső átadás és célzott 

kapura lövés kapott labdából 9 méterről , felugrásos célzott kapura lövés bemutatása, 

hármas lefutás 

 

B.) Mondd el a kézilabda játék alapszabályait! 

C.) Ritmustapsolás 
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9. tétel:  

A.) röplabda: kosárérintés bemutatása: 11 db fej feletti folyamatos érintés, 

i. alkarérintés kapott labdából visszajátszás 11 db 

ii. felső nyitás:  háló felett 5 db 

 

B.) Mondd el a röplabda játék alapszabályait! 

C.) Térformák átmenete, váltása 

 

 

10.tétel:  

A.) kosárlabda: átadások helyben és mozgás közben, fektetett dobás labdavezetéssel  és 

kapott labdából mindkét oldalra,  büntető dobás 5 db 

 

B.) Mondd el a kosárlabda játék alapszabályait! 

C.) Improvizációs gyakorlatok 

 

 

 

 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI NEMZETISÉGI NÉMET NYELV ÉS  IRODALOM ÉS 

NÉMET NÉPISMERET TANTÁRGYAKBÓL 

 

 

1. OSZTÁLY / NÉMET NEMZETISÉGI NYELV/ 

1. feladat 

Egyszerű kérdések: 

-Wie heißt du? 

-Wie alt bist du? 

-Wo wohnst du? 

-Wie heißt deine Mutter? 

-Hast du Haustiere? 
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2. feladat 

Egyszerű német  mondat visszamondása, ismétlése. 

 

3. feladat 

Három szabadon választott dal/mondóka elmondása, éneklése. 

 (A megadott listából.) 

 

4. feladat 

Egyszerű mondatot alkotása képről.  

Pl. : Die Mutter ist nett. 

Der Vater kocht.  

 

5. feladat 

Az alábbi témák megadott szavainak ismerete 

 die Familie,  

 die Wohnung,  

 die Schule,  

 die Tiere,  

 der Körper,  

 das Einkaufen,  

 der Verkehr,  

 die Feste 

 

2. OSZTÁLY (NÉMET NEMZETISÉGI NYELV) 

 

1. feladat: 

Bemutatkozás néhány mondatban (neved, korod, szüleid, testvéreid, lakóhelyed, házi állataid, 

osztályod, kedvenc tantárgyad, kedvenc időtöltésed, …). 
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2. feladat: 

Az alábbi témákból egy téma kiválasztása és a róla való néhány mondatos beszélgetés kép és 

kérdések alapján 

1.Első félév: 

1. Die Familie 

 Wer ist in der Familie? 

 Wer ist alt, wer ist jung in der Familie? 

 Was macht/machen die Mama/der Papa/die Kinder im Zimmer? 

 Was machen die Großeltern? 

2. Das Zuhause 

 Wo wohnst du? 

 Wie ist dein Zimmer? 

 Was ist in deinem Zimmer? 

 Was ist in der Küche? 

 Was machst du im Badezimmer? 

3. Der Tagesablauf 

 Wann stehst du auf? 

 Wann gehst du in die Schule? 

 Was machst du um 12 Uhr? 

 Wann machst du die Hausaufgabe? 

 Wann gehst du ins Bett? 

4. Die Freizeit 

 Was machst du gern im Sommer? 

 Was machtst du gern im Winter? 

 Was ist dein Lieblingsspiel?  
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Második félév: 

5. Die Schule 

 In welche Klasse gehst du? 

 Wie heißt deine Klassenlehrerin? 

 Was hast du in der Schultasche? 

 Was ist dein Lieblingsfach? 

 Wie findest du Mathe/Sport, …? 

6. Das Jahr 

 Welche sind die 4 Jahreszeiten, die 12 Monate, die 7 Wochentage? 

 Wie ist das Wetter im Sommer? 

 Wie ist das Wetter im Winter? 

 Wann hast du Geburtstag? 

7. Tiere 

 Welche Tiere leben auf dem Bauernhof? 

 Welche Tiere leben im Wald? 

 Was ist dein Lieblingstier? 

 Wie ist dein Lieblingstier? 

8. Essen 

 Was ißt du gern? 

 Was trinkst du gern? 

 Wer kocht das Mittagessen zu Hause? 

 Was kommt auf den Tisch? 

 

3. feladat: 

5-8 mondatos összefüggő szöveg olvasása (kiejtés, pontosság, hangsúlyozás, érthetőség) 

Az olvasott szövegre vonatkozó kérdések megválaszolása. 
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4. feladat: 

Népismeret: ünnepkörök (karácsony, Márton nap, húsvét) jellegzetességeinek pár mondatos 

bemutatása (kép segítségével). 

 

 

3. OSZTÁLY (NÉMET NEMZETISÉGI NYELV) 

1, Sich vorstellen (Bemutatkozás) 

 Wie heißt du? 

 Wie alt bist du?  

 Wo wohnst du?  

 Wie heißen deine Eltern?  

 Hast du Geschwister?  

 In welche Klasse gehst du?  

 Was machst du gern? 

 

2, Andere vorstellen (Mások bemutatása) 

 Wie heißen deine Eltern?  

 Hast du Geschwister?  

 Wie heißt dein Bruder/deine Schwester?  

 Wie sehen sie aus? 

 

3, Schule, Schulsachen (Iskola, tanszerek) 

 In welche Schule gehst du?  

 In die wie vielte Klasse gehst du?  

 Wie Ist deine Klasse?  

 Wie ist dein Klassenlehrer/deine Klassenlehrerin?  

 Wie heißt er/sie?  
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 Was kommt in die Schultasche?  

 Was kommt in die Federmappe?  

 Wie sieht das Klassenzimmer aus? 

 

4, Kleidungsstücke (Ruhadarabok) 

 Was hast du an?  

 Was trägst du im Winter?  

 Was trägst du im Sommer?  

 Wie findest du…?  

 Was trägst du gern?  

 

5, Spiele, Hobby (Játék, hobbi) 

 Was spielst du gern?  

 Welche Spiele kennst du? 

 Was machst du gern?  

 Was möchtest du kaufen?  

 Was spielst du mit deinen Geschwister und mit deinen Freunden? 

 

Lesen und Leseverstehen (Olvasás és szövegértés) 

 

Tk. 29. oldal 1. feladat 

Tk. 35. oldal 6. feladat 

Tk. 51. oldal 1. feladat 

Tk. 71. oldal 1. feladat 

Tk. 72. oldal 3. feladat 

Tk. 75. oldal 1. feladat 
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(Szövegek érthető hangos olvasása, fordítása. A szöveghez kapcsolódó kérdések 

megválaszolása.) 

 

4. OSZTÁLY (NÉMET NEMZETISÉGI NYELV) 

1. feladat: 

Bemutatkozás néhány mondatban (neved, korod, szüleid, testvéreid, lakóhelyed, házi állataid, 

osztályod, kedvenc tantárgyad, hobbyd …). 

 

2. feladat: 

Az alábbi témákból egy téma kiválasztása és a róla való beszélgetés kép és kérdések alapján 

 

Első félév: 

1. Die Schule 

 In welche Klasse gehst du? 

 Was ist in deiner Schultasche? 

 Was ist dein Lieblingsfach? 

 Welches Fach findest du gut/doof, …?  

 Wann hast du Deutsch? 

 Was hast du am Montag? 

2. Das Jahr 

 Welcher Tag ist heute? 

 Wann hast du Geburtstag? 

 Wen lädst du zu deiner Party ein? 

 Was möchtest du zum Geburtstag bekommen? 

 Welche Feiertage kennst du? 

3. Die Uhrzeit  
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 Wie viel Uhr ist es? 

 Was machst du um 10 Uhr? 

 Wann machst du die Hausaufgabe? 

 Von wann bis wann hast du am Montag Unterricht? 

4. Tiere 

 Welche Zootiere kennst du? 

 Woher kommen diese Tiere? 

 Welche Tiere sind gefährlich? 

 Welche Tiere fressen Pflanzen? 

 Was kann ein Elefant? 

Második félév: 

5. Freizeit 

 Gehst du gern in den Zirkus? 

 Was ist dein Lieblingsnummer im Zirkus? 

 Was machen die Clowns? 

 Welche Aufgaben haben die Zirkuskinder? 

6. Essen 

 Was isst du gern? 

 Was möchtest du trinken? 

 Welche Speisen sind gesund/ungesund? 

 Was kaufst du im Schulkiosk? 

7. Reisen 

 Wohin möchtest du reisen? 

 Womit fährst du gern? 

 Was ist in deinem Koffer? 

 Was möchtest du im Urlaub machen? 
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3. feladat: 

8-10 mondatos összefüggő szöveg olvasása (kiejtés, pontosság, hangsúlyozás, érthetőség) 

Az olvasott szövegre vonatkozó kérdések megválaszolása. 

 

4. feladat: 

Népismeret: ünnepkörök (karácsony, Márton nap, húsvét) jellegzetességeinek pár mondatos 

bemutatása (kép segítségével). 

 

5. OSZTÁLY  

   1.  feladat/Aufgabe :  

Sich vorstellen / Bemutatkozás 

 

Wie heißt du? Wo wohnst du? Mit wem lebst du zusammen? Was sind deine Hobbys? 

Treibst du Sport?Hast du Haustiere? Was ist dein Lieblingsfach?.... 

  

   2. feladat: 

 Bildbeschreibung / Képleírás 

             Mit Hilfe von Fragen ein aus dem Lehrbuch gewähltes Bild / Foto mit eigenen Worten 

              in 8-10 Sätzen beschreiben. 

 

    3.  feladat 

Hörverstehen / Hallás utáni szövegértés 

Einen aus dem Arbeitsbuch gewählten Text anhören, dazu gehörende Aufgabe lösen. 
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Themenkreise /Témakörök a szóbeli vizsgához 

I. Halbjahr / félév 

1. Sich vorstellen/kennenlernen (Familie) 

 Erzähl bitte über deine Familie – Vater, Mutter, Großeltern, Tante, Onkel – Wie 

heissen Sie, Was sind Sie von Beruf?  

 Geschwister- Welche Schule besuchen Sie? Wie alt sind sie? 

 Woher kommst du? Wo wohnst du?  

 Erzähle über dein Haustier 

 

2. Hobbys, Sport, Freizeit  

 Was machst du gern? Was machst du in deiner Freizeit? 

 Welche Sportarten kennst du? 

 Wie ist deine Freundin /dein Freund? Wo hast du deine Freunde kennengelernt?  Was 

machst du mit deinen Ferunden nachmittags, am Wochenende? 

 

3. Schule 

 Welche Schule besuchst du?  

 Welche  sind deine Lieblingsfächer?  

 Welche Fächer magst du nicht? Warum? 

 Welche Schulsachen brauchst du in der Schule? 

 

4. Tagesablauf 

 Beschreibe deinen Alltag 

 Erzähle über deinen Wochenplan 

 Was machst du am Wochenende? 

 

II. Halbjahr/félév 
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5.  Berufe 

 Welche Berufe kennst du? 

 Was ist deine Mutter/dein Vater von Beruf? 

 Was möchtest du werden? 

 

6.  Einkaufen 

 Im Lebensmittelgeschäft: einen Dialog spielen 

 Was isst du gern/nicht gern? 

 Was isst und trinkst du zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen? 

 

4.  Körper, Gesundheit 

 Welche Körperteile gibt es? 

 Wie geht’s? 

 Was tust du, wenn du krank bist/Schmerzen hast? 

 

5.  In der Stadt: Adresse, Wegbeschreibung 

 Wo wohnst du? 

 Welche Verkehrsmittel kennst du? 

 Wie kommst du zur Schule? Beschreibe deinen Weg 

  

Felkészüléshez a Beste Freunde nyelvkönyvcsalád 1 tankönyvét , munkafüzetét- CD-jét 

ajánljuk.  

Volkskunde/Népismeret: 

I. Félév 

1. Meine Familie,Familienstammbaum,Familienmitglieder-Stelle sie vor! 

2. Nationalitäten in Ungarn,die Donauschwaben-Wichtigste Informationen 
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3. Schule früher,Unterrichtsfächer von früher-Stelle deine Schule vor! Vergleiche,was war 

früher anders? 

II. Félév 

1. Feste rund ums Jahr, Weihnachtsfestkreis-Alte Traditionen und Bräuche zu Weihnachten 

2. Das ungarndeutsche Dorf, Einrichtung eines Dorfes,Dorfformen-Wudersch als eine un-

garndeutsche Stadt 

 

 

 

 

 

6. OSZTÁLY 

   1.  feladat/Aufgabe :  

Sich vorstellen / Bemutatkozás 

 

Wie heißt du? Wo wohnst du? Mit wem lebst du zusammen? Was sind deine Hobbys? 

Treibst du Sport?Hast du Haustiere? Was ist dein Lieblingsfach?.... 

  

   2. feladat: 

 Bildbeschreibung / Képleírás 

             Mit Hilfe von Fragen ein aus dem Lehrbuch gewähltes Bild / Foto mit eigenen Worten 

              in 8-10 Sätzen beschreiben. 

 

    3.  feladat 
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Hörverstehen / Hallás utáni szövegértés 

 https://klett.hu/orszagos-kompetenciameres-tesztgyujtemeny-nemet-nyelv-6-      

osztalyosoknak-aktualizalt-kiadas 

 Einen aus dem Arbeitsbuch gewählten Text anhören, dazu gehörende Aufgabe lösen. 

 

Themenkreise /Témakörök a szóbeli vizsgához 

I. Halbjahr / I. Félév 

1. Das Zuhause,das eigene Zimmer /Otthon, saját szoba 

 

Wo wohnst du? Wie sieht eure Wohnung/euer Haus aus? Mit wem wohnst du 

zusammen? Was für Räume sind in eurem Haus/in eurer Wohnung? Wie ist dein 

Zimmer?.... 

 

2. Die Freunde / Barátok 

Stelle deine Freunde vor! Woher kennst du sie? Wie findest du sie? Beschreibe sie 

(innere und äußere Eigenschaften)! Was unternehmt ihr zusammen?... 

 

3. Feste feiern /Ünnepek 

Was für Feste feiert man in Ungarn? Was für Feste feiert ihr in der Familie?Wie bereitet 

man ein Fest /eine Party vor? Was ist dein Lieblingsfest? Wie sieht ein Straßenfest aus? 

Wie ist das Oktoberfest?... 

4. Sport / Sport 

Treibst du Sport? Wie oft hast du Training und wo? Was ist dein Lieblingssport? 

Warum? Warum ist Sport wichtig im Leben?.... 

 

5. Schule / Iskola 

Welche Schule,welche Klasse besuchst du? Wie findest du deine Mitschüler,deine 

Lehrer? Was ist dein Lieblingsfach? Warum? Wie sieht deine Schule aus? Beschreibe 

einen Schultag von dir! Beschreibe dein Klassenzimmer!.... 

 

II. Halbjahr/ II. Félév 

 

6. Computer,Medien ,Technik / Számítógép, média,technika 

https://klett.hu/orszagos-kompetenciameres-tesztgyujtemeny-nemet-nyelv-6-
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Was bedeutet digitale Welt für dich? Hast du ein Handy? Hast du einen Laptop? Wozu 

und wann benutzt du die digitale Technik? Was denkst du vom Internet? 

Was sind deiner Meinung nach Vorteile und Nachteile des digitalen Unterrichtes?... 

 

7. Reise / Utazás 

Wie oft,mit wem,wohin fährst du? Wo machst du lieber Urlaub in Ungarn oder im 

Ausland? Wie bereitet man eine Reise vor? Was braucht man dazu?  

Erzähle von einer Familienreise!.... 

 

8. Klamotten , Mode  / Ruhák,divat 

Was denkst du von der Mode? Ist das wichtig für dich? Wo kaufst du deine Klamotten? 

Was ziehst du rund um das Jahr an? Hast du Lieblingskleidungsstücke?  

Was trägst du gern? Denkst du auch „Kleider machen Leute”?...  

 

9. Wetter,Umwelt  / Időjárás,környezet 

Wie ist das Wetter rund um das Jahr, Wie ist das Wetter heute? Was ist deine 

Lieblingsjahreszeit ,warum? Was denkst du vom Umweltschutz? sammelst du Müll 

getrennt?....  

 

Volkskunde /Népismeret 

Themenkreise /Témakörök 

I. Halbjahr / I .Félév 

 

1. Das Bauernhaus (Räume.Einrichtung) 

2. Heimatmuseum in Wudersch 

 

II. Halbjahr / II. Félév 

 

3. Kirchliche Feste rund um das Jahr (Fasching,Fastenzeit,Ostern) 

4. Berufe,Handwerke früher 
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Felkészüléshez a Beste Freunde nyelvkönyvcsalád 1 és 2  tankönyvét , munkafüzetét- CD-jét 

ajánljuk.  

 

 

7.OSZTÁLY 

   1.  feladat/Aufgabe :  

Sich vorstellen / Bemutatkozás 

 

Wie heißt du? Wo wohnst du? Mit wem lebst du zusammen? Was sind deine Hobbys? 

Treibst du Sport?Hast du Haustiere? Was ist dein Lieblingsfach?.... 

  

   2. feladat: 

 Bildbeschreibung / Képleírás 

             Mit Hilfe von Fragen ein aus dem Lehrbuch gewähltes Bild / Foto mit eigenen Worten 

              in 8-10 Sätzen beschreiben. 

 

    3.  feladat 

Hörverstehen / Hallás utáni szövegértés 

Einen aus dem Arbeitsbuch gewählten Text anhören, dazu gehörende Aufgabe lösen. 

 

Themenkreise /Témakörök a szóbeli vizsgához 

1, Wohnen, Wohnung ( Lakás ) 
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Wo wohnst du? Wie sieht euer Haus/ eure Wohnung aus? Wie ist dein Zimmer? Wie Groß ist 

eure Wohnung/euer Haus? Wie viele / Was für Zimmer gibt es? 

( Beszélj arról, hogy hol laksz ( település, ház, lakás, milyen a lakásotok/ házatok, milyen a 

szobád, mesélj róla néhány mondatban. ) 

2, Freunde ( Barátok ) 

Hast du viele Freunde? Stell deine beste Freundin/deinen besten Freund vor! Was macht ihr 

zusammen? Was ist wichtig für dich in der Freundschaft? 

( Beszélj arról, hogy mennyi barátod van, mutasd be a legjobb barátodat/ barátnődet, hogy néz 

ki, belső tulajdonságai,mit csináltok együtt, mi a fontos a számodra a barátságban. ) 

3, Feste ( Ünnepek ) 

Zähle einige Feste auf: Familienfeste, Nationalfeiertage. Wie feiert deine Familie Feste? 

Was weißt du über den Oktoberfest? Was ist dein Lieblingsfest? 

( Sorolj fel néhány családi és nemzeti ünnepet. Beszélj arról, hogy ünneplitek a családoddal az 

ünnepeket, melyik a kedvenc ünneped, mikor van a születésnapod, tartasz-e bulit. Mit tudst az 

Oktoberfest-ről? ) 

4, Sport ( Sport ) 

Machst du Sport? Wie oft trainierst du? Was sind deine Lieblingssportarten? Warum ist Sport 

wichtig? Fabio und der Fußball: erzähl über Fabios Mannschaft. 

( Beszélj arról, hogy sportolsz-e, milyen gyakran jársz edzésre, mi a kedvenc sportod és miért? 

Miért fontos a sport? Mesélj arról, mit tudsz Fabio csapatáról. ) 

5, In der Stadt, Wegbeschreibung ( A városban, útbaigazítás ) 

Wie komme ich…? (Situation) Beschreibe den Weg von deinem Wohnort bis zur Schule.  

In der Stadt wohnen (Vorteile, Nachteile) Erzähl ein bisschen über deinen Wohnort. 

( Útbaigazítás, írd le az útvonalat, hogy jutsz el otthoról az iskolába, gyalog, vagy busszal. Mi 

az előnye és a hátránya, ha városban lakik az ember, mutasd be röviden a lakóhelyedet. ) 

6, Schule ( Iskola ) 
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Wie ist dein Tag in der Schule? Welche Hausafgaben hast du in den verschiedenen Fächern ? 

Unterricht im Internet: Vorteile, Nachteile Was sind deine Lieblingsfächer? Wie sind deine 

Lehrer? 

( Mesélj arról, hogy telik egy napod az iskolában /mikor mész, hány órád van, mivel töltöd a 

szüneteidet/ hogyan készíted el a házi feladatokat, hogyan készülsz fel másnapra, mi az 

internetes oktatás előnye és hátránya, melyek a kedvenc tantárgyaid, milyenek a tanáraid. ) 

7,  Medien ( Média ) 

Was machen die Schüler in der Medien Arbeitsgemeinschaft? Schule und Medien: was 

benutzen die Schüler in der Schule? Warum ist Informatik und Technik wichtig?  

( Mesélj arról, mit csinálnak a diákok a média szakkörön, milyen technikai, számítástechnikai 

eszközök fontosak a diákok számára, miért fontos egyáltalán a technika az életünkben. Mely 

technikai eszközök fontosak a számodra és miért. ) 

8,  Einkaufen/ im Restaurant 

Wie kannst du im Restaurant/ im Cafe bestellen? (Situation) Gehst du gern shoppen/einkaufen? 

Ist Mode wichtig für dich? Welche Klamotten trägst du gern? 

( Mesélj arról mit és hogyan tudsz rendelni a cukrászdában, vagy étteremben, szeretsz-e  

vásárolni járni, fontos -e számodra a divat, milyen ruhákat hordasz szívesen. ) 

9,  Berufe, Arbeit, Praktikum ( Foglalkozások, munka, szakmai gyakorlat) 

Was sind deine Eltern von Beruf? Hast du einen Traumberuf? Was möchtest du werden? Stelle 

Jonas vor: wo macht er sein Praktikum? Was bedeutet das? 

( Mesélj arról, mi a szüleid foglalkozása, te mi szeretnél lenni és miért, milyen foglalkozásokat 

ismersz. Mutasd be Jonast, hol van gyakorlaton, mit jelent a szakmai gyakorlat. ) 

 

Felkészüléshez a Beste Freunde nyelvkönyvcsalád 2 tankönyvét , munkafüzetét- CD-jét 

ajánljuk.  

Deutsche Heimat- und Volkskunde 

I. Halbjahr / Félév 
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-Die Siedlungsgeschichte - Wann und wie kamen die Deutschen nach Ungarn? Woher und 

warum kamen sie? 

-Die Heilmethoden - Was machten die Leuet früher, wenn jemand krank war? (Pflanzen, 

Heilmethoden) 

II. Halbjahr / Félév 

-Das Bauernjahr / Speisen - Die Arbeitsteilung in der Familie. 

Was aßen die Leute an den Wochentagen, an den Festtagen? 

-Volkstracht der Ungarndeutschen 

 

8. OSZTÁLY 

1. Aufgabe / feladat: 

sich vorstellen / Bemutatkozás néhány mondatban 

Wie heisst du?Wie alt bist du? Wo wohnst du? Wie sieht deine Familie aus? Welche Schule 

besuchst du? Was sind deine Lieblingsfächer? Hast du Haustiere? Was sind deine Hobbys/was 

machst du in deiner Freizeit? 

Bemutatkozás néhány mondatban (neved, korod, szüleid, testvéreid, lakóhelyed, házi állataid, 

osztályod, kedvenc tantárgyad, kedvenc időtöltésed, …). 

 

2. Aufgabe/feladat: 

Bildbeschreibung/ ein Thema präsentieren  

Mit Hilfe von Fragen ein aus dem Lehrbuch gewähltes Bild / Foto mit eigenen Wörtern 

 in 8-10 Sätzen beschreiben. 

Az alábbi témákból egy téma kiválasztása és a róla való néhány mondatos beszélgetés kép és 

kérdések alapján – a kérdések a téma elindításában segítenek, ettől el lehet térni 

Themenkreisen: 
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1. Halbjahr/ első félév: 

 

1. Freizeit/Hobby 

Wie sieht deine Woche, dein Tag aus?  

Wann hast du Freizeit?  

Sag bitte, Freizeitaktivitäten! 

Was machst du in deiner Ferizeit ? – an den Werktagen /am Wochenende  

Mit wem verbringst du deine Freizeit? 

Was ist dein Hobby? 

Situation: einen Dialog spielen : ein Program mit deinen Freunden vorhaben- Vorschläge 

machen- Gegengrund angeben 

2. Kleidung-Mode – Trends- gesunde Lebensweise 

Was trägst du gern? 

Was sind heute „in” -trendy? 

Was machst du für deine Gesundheit?- Was gehört zur richtigen Ernährung? 

3. Deine  Zukunfstpläne 

Was würdest du in der Zukunft machen? Was sind deine Zukunftspläne? 

Welche sind die Traumberufe ?Welcher ist dein Traumberuf? 

Warum lohnt es sich ein Praktikum zu machen? 

Wo würdest du ein Praktikum machen? 

4. Umwelt/ Umweltschutz 

Was bedeutet Klimawandel? Warum ist es aktuell? 

Wie kann man unsere Erde bewahren?  
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Was für Energiequellen kennst du? 

Was verstehen wir unter Umwelt und Umweltschutz? Warum soll man über Umweltschutz 

diskutieren ? Welche Gefahren kennst du?  

Was kannst du persönlich für eine gesundere Umwelt tun?   

 

2.  Halbjahr / második félév: 

5. Reise – Urlaub 

Wie oft reisen wir? 

Welche sind die beliebtesten Reiseziele? Warum? 

Warum reisen wir? Wie reisen wir und womit? 

Wohin fahrt ihr in den Ferien oder auf Urlaub? 

Was für Vorbereitungen soll man machen?  

6. eine Stadt besichtigen- Orientierung in der Stadt -Verkehrsmittel 

Hamburg/Köln/Budapest… die wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorstellen 

Womit kann in der Stadt verkehren? – Was für öffentliche Verkehrsmittel gibt es? 

Situation : einen Dialog spielen: Wie komme ich … ? 

7.  Wohnen – Wohngemeinschaft 

Wo wohnst du? Wie sieht eures Haus/ eure Wohnung aus? 

Was für Vorteile/Nachteile hat das Landleben? Was für Nachteile/Vorteile hat das Stadtleben?  

Was für Wohnmöglichkeiten gibt es? 

8.  Moderne Kommunikation 

Was alles kann ein Computer? 

Wie kannst du Soziale Netzwerke / Medien benutzen? 



81 

 

Was kann ein Smartphone? 

 

3.  Aufgabe/ feladat: 

Hörverstehen / Hallásértés  

 

Einen aus dem Arbeitsbuch gewählten Text anhören, dazu gehörende Aufgabe lösen. 

https://klett.hu/orszagos-kompetenciameres-tesztgyujtemeny-nemet-nyelv-8-osztalyosoknak-

aktualizalt-kiadas 

– a meghallgatott szöveg összefoglalása önállóan/ kérdések segítségével 

A szöveg a 8. évfolyamosoknak szóló kompetencia füzetből várható 

 

4. Aufgabe / feladat: 

deutsche Heimat –und Volkskunde /német népismeret: DAF Länder – Deutschland, 

Österreich, die Schweiz – die wichtigsten Kenntnisse von den Ländern  

-Ungarndeutschen : wer sind sie, die wichtigsten Traditionen der Ungarndeutschen, Trachten, 

die Besiedlung und die Vertreibung der Ungarndeutschen 

 

 

Felkészüléshez a Beste Freunde nyelvkönyvcsalád 2 és 3 tankönyvét , munkafüzetét- CD-jét 

ajánljuk.  
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OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ANGOL NYELV TANTÁRGYBÓL 

 

5. OSZTÁLY 

1. félév 

1. feladat: 

Bemutatkozás néhány mondatban (neved, korod, szüleid, testvéreid, lakóhelyed, házi 

állataid, osztályod, kedvenc tantárgyad, kedvenc időtöltésed, …). 

 

2. feladat: 

School day  

 -Introduction (p14, p15) 

  How old are you? 

  Where do you live? 

  Have you got a pet? 

 -Favourite subjects (p16) 

  What subjects do you like? 

  What subjects do you hate? 

  Who is your favourite teacher and why? 

 -School sports (p20) 

  Are you in a team? 

  Do you support a team? 

  What can you do during a PE lesson? 

 

People 

 -My family (p24) 



83 

 

  Talk about your family. 

  What do your parents do? 

  Have you got any brothers or sisters?  

 

 -My best friend (p32) 

  Who is your best friend? 

  What does he/she look like? 

  What do you do together? 

 

 -Famous people (p27, p91) 

  Which is your favourite band? 

  Who is your favourite athlete/actor/actress? 

  Do you know famous people (personally)? 

Time out 

 -Daily routine (p44) 

  When do you get up? 

  How do you go to school? 

  How many lessons do you have a day? 

 

 -In my free time (p40) 

  What do you do at the weekend? 

  How much free time do you have? 

  Do you spend your free time with your friends? 

 

 -After school (p46) 

  What time do you go home? 

  How much do you study? 

  Are you a member of a club/team? 
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3. feladat: Hallott szöveg értése (p12-47) Mondd el, amit megértettél a szövegből. 

 

2. félév 

1. feladat: 

Bemutatkozás néhány mondatban (neved, korod, szüleid, testvéreid, lakóhelyed, házi 

állataid, osztályod, kedvenc tantárgyad, kedvenc időtöltésed, …). 

 

 

 

2. feladat: 

Places 

 -My neighbourhood (p52) 

  Where do you live? 

  Do you know your neighbours? 

  What is in your neighbourhood? 

 

 -Sightseeing (p56, p57) 

  What are some famous sights in London? 

  What are some famous sights in Budapest? 

  Which is your favourite? 

   

 -My home (p58) 

  Do you live in a house or a flat? 

  How many rooms do you have? 

  What is in your room: 

Food 

 -Eating habits (p63) 

  What dou have for breakfast? 

  What dou have for lunch? 
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  What dou have for dinner? 

  What is your favourite meal? 

 

 -In a restaurant (p66, p67) 

  How often do you go to a restaurant? 

  Which is your favourite? 

  Do you like junk food? 

 

 -Healthy eating (p63) 

  Do you eat healthily? 

  How often so you eat junk food? 

  Do you like sweets? 

Celebrations 

 -My birthday (p75) 

  When is your birthday? 

  How do you celebrate it? 

  What is your favourite gift? 

 

 -Special days (Halloween, Mother’s day, Thanksgiving, Red Nose day) (p78-80) 

  Which special days, do we celebrate at home? 

  Which special days, do we celebrate at this school? 

  Which is your favourite? 

 

 -What’s the weather like? (p84) 

  What’s the weather like today? 

  Which is your favourite season? 

  What’s the weather like in winter/summer? 

 

3 feladat: Hallott szöveg értése (p50-84) Mondd el, amit megértettél a szövegből. 
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6. OSZTÁLY 

1. félév 

1. feladat: 

Bemutatkozás néhány mondatban (neved, korod, szüleid, testvéreid, lakóhelyed, házi 

állataid, osztályod, kedvenc tantárgyad, kedvenc időtöltésed, …). 

 

2. feladat: 

My life 

 -My room (p14) 

  What is in your room? 

  Have you got your own room? 

  Where is it? 

  Do you like it? 

 

 -Free time (p12) 

  What do you do at the weekend? 

  How much free time do you have? 

  Do you spend your free time with your friends? 

 

 -What are you like? (p9) 

  What kind of person are you? 

  Talk about your friend. 

  Why is he/she your friend? 

  What is he/she like? 

Holiday 

 -Travelling (p21) 
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  Where did you travel ast year? 

  How did you travel? 

  Where would you like to travel? 

  

 -Transport (p28-29) 

  How did people travel in the past? 

  How do people travel today? 

  Which is your favourite means of transport? 

 

 -Camping (p30) 

  Whad do you need when camping? 

  What can you do if you get lost? 

  Do you go camping with your family? 

Our world 

 -Holiday activities (p44) 

  What can you do on a holiday? 

  Do you like active or passive holiday? 

  Which was you favourite holiday? 

 

 -Continents (p36, 38, 42)  

  What do you know about Europe? 

  What do you know about Asia? 

  What do you know about America? 

 

 -My trip (p35) 

  Which is your favourite country? 

  Who would you like to travel with?  

  What would you like to see there? 
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3. feladat: Hallott szöveg értése (p12-47)Mondd el, amit megértettél a szövegből. 

 

2. félév 

 

1. feladat: 

Bemutatkozás néhány mondatban (neved, korod, szüleid, testvéreid, lakóhelyed, házi 

állataid, osztályod, kedvenc tantárgyad, kedvenc időtöltésed, …). 

 

2. feladat: 

 

Believe it or not 

 -Amazing people (p48, 55) 

  What do you know about Neil Armstrong? 

  Who is Pablo Picasso? 

  Do you want to be famous? For what? 

 

 -A story in the past (p57) 

  What was your last accident? 

  Tell me a story about yourself. 

   

 -What an adventure (mount climbing) (p52) 

  Do you know people who climb mountains? 

  What do you think of them? 

  Would you likt to try it? 

 

Visit a city 

 -What’s in a city (p61) 

  What buildings can you see in Budaörs? 

  What buildings can you see in Budapest?  
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  Do you go to a museum, gallery, exhibition? 

 

 -Means of transport (p68-69) 

  Which is your favourite place in Budaörs? 

  How do you get there from the school? 

  What means of transport can you use in Budapest? 

 

 -Protecting the environment (P66) 

  How do you protect the environment? 

  What else can you do? 

  What is bad for the environment?   

 

4. feladat: Hallott szöveg értése (p50-84) Mondd el, amit megértettél a szövegből. 

 

 

 

 

 

7. OSZTÁLY 

1. félév 

1. feladat: 

Bemutatkozás néhány mondatban (neved, korod, szüleid, testvéreid, lakóhelyed, házi 

állataid, osztályod, kedvenc tantárgyad, kedvenc időtöltésed, …). 

 

2. feladat: 

Battle of teens 

 -At work (p12) 

  What do your parents do? 

  What would you like to be? 
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  What jobs do you know? 

 

 -Clothes and accessories (p14) 

  Do you like fashion? 

  Do you like wearing accessories? 

  Do you like buying clothes? 

 

 -Describing personality (p16) 

  What kind of person are you? 

  Talk about your friend. 

  Why is he/she your friend? 

  What is he/she like? 

Danger 

 -Animals in danger (p26-27) 

  Which animals are in danger? 

  Why are they in danger? 

  How can we help? 

 

 -Dangerous jobs (p24) 

  Which jobs are dangerous? 

  Would you do one of them? 

  Why do people do it? 

 

 -Have you ever….? Extreme actions (p19-20, 28) 

  Have you tried an extreme sport? 

  Have you ever had a dangerous experience? 

  What extreme sports would you like to try? 

Nowadays 

 -Fashion (p34) 
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  Do you follow fashion? 

  What accessories do you like wearing? 

  Who do you like buying clothes with? 

 

 -Downloading (p40) 

  Do you a a computer at home? 

  What do you use it for? 

  How much can you use it? 

 

 -Get a job (p25, 42) 

  What do you want to be when you grow up? 

  What do you need to do for that? 

  What is your dream job? 

 

3. feladat: Hallott szöveg értése (p12-47) Mondd el, amit megértettél a szövegből. 

 

2. félév 

 

1. feladat: 

Bemutatkozás néhány mondatban (neved, korod, szüleid, testvéreid, lakóhelyed, házi 

állataid, osztályod, kedvenc tantárgyad, kedvenc időtöltésed, …). 

 

3. feladat: Hallott szöveg értése 

Feeling good 

 -Ilnesses (p46) 

  When were you last ill? 

  What were your symptoms? 

  Have you ever been in a hospital? 
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 -At the gym (p48) 

  What sports do you do? 

  Do you prefer indoor or outdoor sports? 

  Are you a memner of a local gym? 

 

 -Eating right (p52) 

  Do you eat healthily? 

  What is a healthy lifestyle like? 

  Do you eat/drink unhealthy things? 

Entertainment 

 -Watching movies (p68-69)  

  What kind of movies do you like? 

  How often do you go to the cinema? 

  Which is your favourite movie? 

 

 -Tv programmes (p60) 

  Do you watch tv? 

  Do your parents/grandparents watch tv? 

  Is watching tv old fashioned? 

 

 -Fun at a theme park (p59) 

  What is a theme park? 

  What can you do there? 

  Have you ever been in a theme park? 

Travelling around 

 -Places to stay (accomodation) (p72-72) 

  Where do you stay when you go on a holiday? 

  Which is your favourite? 

  Why? 
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 -Weather (p75) 

  What’s the weather like today? 

  Which is your favourite season? 

  What’s the weather like in winter/summer/spring/autumn? 

 

 -Going places (Describing places of interest) (p80, p81) 

  Have you ever been abroad?   

  What was it like? 

  Where would you like to travel? 

   

3. feladat: Hallott szöveg értése (p50-84) Mondd el, amit megértettél a szövegből. 

 

 

8. OSZTÁLY 

1. félév 

 

1. feladat: 

Bemutatkozás néhány mondatban (neved, korod, szüleid, testvéreid, lakóhelyed, házi 

állataid, osztályod, kedvenc tantárgyad, kedvenc időtöltésed, …). 

 

2. feladat: 

Get active 

 -On your marks (sports, competitions) (p12) 

  Which is your favourite sport? 

  Do you support a team? 

  Are you a competitive person? 

 

 -Healthy lifestyle (p14, p15) 
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  What do you do to keep fit? 

  How can an overweight person lose weight? 

  What things can be harmful for you? 

 

 -Working holidays (p8) 

  Would you like to try one? 

  What are the advantages? 

  What are the disadvantages? 

 

The unexplained 

 -Are you superstitious (p22) 

   Are you superstitious 

  What superstitions do you know? 

  Are there superstitious people in your family? 

 

 -Spooky stories and places (p21, p26, p88)  

  Tell a spooky story. 

  What spooky places do you know? 

  Have you ever seen a spooky film? 

 

 -Crimes – criminals (p24, p25) 

  What is a crime? 

  Who is a criminal? 

  What crimes do you know? 

 

Let’s communicate  

 -Types of messages (p34, p35) 

  What types of messages do you know? 

  How do you communicate with your friends and family? 
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  How do we communicate without words? 

 

 -Sign language, gestures (p36, p40, p41) 

  Why do people use sign language? 

  How do we communicate without words? 

  Do gestures mean the same in different cultures? 

 

 -Secret messages (p38) 

  Why do people use secret messages? 

  How did they hide the messgaes in the past? 

  How do they hide the messgaes today? 

 

2. feladat: Hallott szöveg értése (p12-47) Mondd el, amit megértettél a szövegből. 

 

 

2. félév 

1. feladat: 

Bemutatkozás néhány mondatban (neved, korod, szüleid, testvéreid, lakóhelyed, házi 

állataid, osztályod, kedvenc tantárgyad, kedvenc időtöltésed, …). 

 

2. feladat: 

Water 

 -Natural disasters (p54, p90) 

  What natural disasters do you know? 

  What is global warming? 

  What part do people play in it? 

 

 -Save our planet (pollution) (p52, p53) 

  What pollutions do you know? 

  Why do people pollute the environment? 
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  What are the effects of pollution? 

 

 -Source of life (p45) 

  Why is water important for human beings? 

  How much do you drink a day? 

  What happens if you do not drink enough? 

 

Stand by me 

 -Emergency cases (p60)  

  Have you ever senn an accident? 

  What should you do if you see an accident? 

  How do people react to emergencies? 

   

 -Teen problems (p64) 

  What problems do teenagers have today? 

  When is a problem serious? 

  Who can you turn to with your problems? 

 

 -Helping out (volunteers) (p68) 

  Would you like to be a volunteer? 

  Why is it good to be a volunteer? 

  What volunteer work can you do in Hungary? 

 

No limits 

 -Famous buildings (p76, p77) 

  What famous buildings do you know? 

  Where are they? 

  Have you ever been in one of them? 
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 -Addictions (p78) 

  Are you addicted to anything? 

  Why is addiction harmful? 

  Do you know anyone who is an addict? 

   

 -Interesting festivals (p80) 

  What kind of festivals do you know? 

  Which is your favourite festival? 

  Have you ever been allowed to go to a festival? 

 

3. feladat: Hallott szöveg értése (p50-84) Mondd el, amit megértettél a szövegből. 
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