
Javító és osztályozó vizsga követelményei 6. osztály 
 

 

Irodalom 
 

I. félév 

BALLADA 

 Ismerje a ballada fogalmát, jellemzőit! 

 Kőmíves Kelemen 

- Ismerje a népballada cselekményét! 

 Arany János: A walesi bárdok 

- Ismerje a műballada cselekményét, szereplőit, balladai jellemzőit! 

- 1-10. versszak memoriter 

MONDA 

 Sorolja fel a mondák jellemzőit, sajátosságait! 

 Ismertessen egy mondát!  

- Beckó vagy Munkács vára vagy Lehel kürtje 

 

II. félév 

 

ARANY JÁNOS: TOLDI 

 Arany János életútja 

 Toldi cselekménye, szereplői, főbb helyszínei, műfaja 

 1. ének 1-6. versszak memoriter 

A KÖLTÉSZET ÜZENETE 

 Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez - memoriter 

GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK 

 Ismerje a regény cselekményét, a főbb szereplők jellemét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyelvtan 
 

I. félév 

SZÓFAJOK 

 A magyar nyelv szófaji rendszerét ismerje 

 Az ige 

- Az ige jelentése: cselekvés, történés, létezés 

- Az igemódok: kijelentő, feltételes, felszólító 

- Az igeidők: jelen, múlt, jövő 

- Az igemódok és igeidők összefüggése 

- Az igék ragozása: alanyi (általános) és tárgyas (határozott)  

- Az igék helyesírása 

 A névszók 

- A főnév fajtái és helyesírásuk 

- A melléknév jellemzői és fokozása 

- A számnevek fajtái és helyesírásuk 

- A névmások fajtái és helyesírásuk 

 

II. félév 

 

SZÓFAJOK 

 Az igenevek 

- Az igenevek fajtái: főnévi, melléknévi és határozói igenevek 

- Az igenevek használata és helyesírása 

 A határozószók 

- A határozószók használata és helyesírása 

 A viszonyszók 

- A viszonyszók fajtái, használatuk és helyesírásuk (igekötő, névelő, névutó) 

 A mondatszók (indulatszavak) 

FOGALMAZÁS 

 Jellemzés 

- Ismerje a jellemzési módokat! Önállóan képes legyen jellemzést elkészíteni! 

 
 

Matematika  
 

 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

 Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

 Műveletvégzés egész számokkal - összeadás, kivonás, szorzás, osztás. 

 Műveletvégzés törtekkel – összeadás, kivonás, szorzás, osztás egész számmal, törttel 



 Műveletvégzés tizedes törtekkel - összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egész számmal, 

tizedestörttel. 

 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti 

sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása. 

 Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 

 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel, az egyenes arányosság értése, használata. 

 Százalékszámítás. 

 Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. 

 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.. 

 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 

 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos 

szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. 

 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos 

egyenesek. 

 Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése. 

 Négyszögek csoportosítása adott tulajdonág alapján, elnevezések. 

 Téglalap, négyzet kerületének és területének kiszámítása. 

 A téglatest, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása.  

 

Természetismeret  

 

1.félévi tudnivalók, témakörök 

 

A Föld 

 

1. A Naprendszer és a Föld I. 

2. A Naprendszer és a Föld II. 

3. A Föld mozgásai és az időszámítás  

4. A Föld belső felépítése  

5. Hegységképződés I.  

6. Hegységképződés II.  

7. A földfelszín és változásai  

8. Kőzetek és ásványok I.  

9. Kőzetek és ásványok II.  

10. A mészkőhegységek formakincse  

11. Kontinensek, óceánok  

12. A földrajzi fokhálózat I.  

13. A földrajzi fokhálózat II.  

Hazai erdeink 

1. Tájak, életközösségek  

2. Az erdők élővilága  

3. Az erdők fái és cserjéi  



4. Az erdők aljnövényzete  

5. Az erdők gombái  

6. Az erdők emlősállatai I.  

7. Az erdők emlősállatai II.  

8. Az erdők madarai  

9. Az erdők ízelt lábú állatai I.  

10. Az erdők ízelt lábú állatai II.  

11. Az erdő mint életközösség I.  

12. Az erdő mint életközösség II.  

13. Gazdálkodás és természetvédelem  

 

2.félév 

 

Az éghajlat 

 

1. Az éghajlat  

2. Az éghajlati övezetesség I.  

3. Az éghajlati övezetesség II.  

4. Hazánk éghajlata  

 

Vizek, vízpartok 

 

1. Felszíni és felszín alatti vizek  

2. A folyók  

3. Harc a vízzel  

4. A tavak  

5. A vizek és vízpartok élővilága  

6. A vizek és vízpartok növényvilága  

7. A vizek és vízpartok gerinctelen állatai  

8. A vizek és vízpartok gerinces állatai I.  

9. A vizek és vízpartok gerinces állatai II.  

10. Nemzeti parkok vizes élőhelyeken  

 

Rétek, mezők, szántóföldek 

 

1. A rétek növényei  

2. A rétek állatvilága I.  

3. A rétek állatvilága II.  

4. Növénytermesztés az alföldi tájakon  

5. Nemzeti parkok az Alföld rónáin  

 

Az ember szervezete és egészsége 

 

1. Sejtek, szervek, szervrendszerek  

2. A mozgás  

3. A táplálkozás  

4. Az egészséges táplálkozás I.  

5. Az egészséges táplálkozás II.  

6. A légzés és a kiválasztás  

7. A vérkeringés  

8. Az érzékelés  

9. A bőr  



10. A szaporodás  

11. Az ember egyedfejlődése  

12. Betegség, fertőzés, járvány  

 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI- ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
 

I. FÉLÉV 

 tananyag: tk. I.-II.-III. fejezet 

 1. rész: írásbeli (feladatlap) 

 2. rész: szóbeli (amennyiben az írásbeli elégtelen) 

 a vizsga alapkövetelménye 1 házi dolgozat: 

„A végvári harcok neves és névtelen hősei” címmel a tk. 19. lecke alapján 

 
 

II. FÉLÉV  

 tananyag: tk. IV.-V.-VI. fejezet 

 1. rész: írásbeli (feladatlap) 

 2. rész: szóbeli (amennyiben az írásbeli elégtelen) 

 a vizsga alapkövetelménye 1 házi dolgozat: 

„A reformkor nagyjai” címmel, melynek alapja a tk. 155.-160. oldalain található tananyag 

 

Angol 
 
Hallott szöveg értése 
A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket 
megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből 
fontos információt kiszűr;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 
lényegét megérti. 

 
Beszédkészség 
A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 
rendezett mondatokban válaszol;  

 jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  



 tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 
 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben 
fontos információt megtalál; j 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 
lényegét megért. 

 
Íráskészség 
A tanuló  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 
 

 
 
Informatika 
 
 1. félév  
- Tudja megnevezni a perifériákat.  
- Tudja a Windows operációs rendszer alapvető funkcióit használni.  
- Tudjon dokumentumot menteni.  
- Ismerje a szöveg egységeit, a lap részeit.  
- Tudjon szöveget gépelni, a hibáit javítani.  
- Tudjon karaktert formázni, bekezdést igazítani, behúzást készíteni, térközt, sorközt 
beállítani.  
- Tudjon tabulált szöveget létrehozni.  
- Tudjon a szövegben képet elhelyezni.  
 
2. félév (Az első félév anyagán felül)  
- Ismerje a hálózat, szerver, munkaállomás, internet fogalmát.  
- Ismerje a CPU, memória, szoftver, operációs rendszer feladatát.  
- Tudjon böngésző programot indítani.  
- Tudjon e-mailt írni, fogadni.  
- Tudjon tantárgyakhoz anyagot gyűjteni.  
- Tudjon menetrendben keresni (vonat, busz).  
- Tudjon online szótárt használni.  
- Tudjon az Elektronikus könyvtárban keresni.  
- Ismerje a PowerPoint felépítését, alapvető funkcióit.  
- Tudjon prezentációt létrehozni, szövegdobozt, képet, hangot, táblázatot beszúrni.  
- Tudjon rajzot készíteni, csoportba foglalni, csoportot felbontani.  
- Tudjon animációt, áttűnést beállítani. 
 
 



 
Technika 

 

 Épületek, építmények funkciói, anyagai, kötőanyagok. Épületek tervrajzai. Szakipari 

munkák a lakásban. 
 Szobanövények ápolási munkái. Szobanövények szaporítási módjai. 
 Táplálkozási piramis alapján az egészséges táplálkozási szokások ismerete. Konyha- és 

ételhigiénia. 
 Közlekedési eszközeink. 

 

Beadandó feladatok:  

- Lakás tervrajzának elkészítése berendezési tárgyak feltüntetésével. 

- Tanuló által tervezett és kivitelezett közlekedési eszköz bemutatása. 

(alapanyagok: fa, karton, papír ) 

 

Vizuális kultúra 
 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység 

során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. 

 Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban. 

 Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és 

egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. 

 A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját 

jelzésrendszerek kialakítása. 

 Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és 

alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések 

megfogalmazása. 

 Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység 

során. 

 Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 

 A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés 

pontos megfogalmazása. 

 Fontosabb szimbolikus és kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 
 
 
 
 



Etika 
 
A tanuló képes legyen az alábbi három nagy témakörhöz tartozó fogalmak használatával 
kommunikálni, véleményt formálni. 
I. Társadalmi együttélés (személyiség, tulajdonság, közösség, csoport, érték, kapcsolat, 

közösség, együttműködés, összefogás, bizalom, becsületesség, alkalmazkodás, 

munkamegosztás, feladat, vezető egyéni és közösségi érdek, érdekkonfliktus, érdekegyeztetés, 

alkalmazkodás, igazságosság, becsületesség, tulajdon, felelősség, otthon, haza, nemzet, 

nemzetiség, nép, együttélés, kultúra, származás, hagyomány, identitás, társadalmi/vagyoni 

különbségek, érték, előny, hátrány, hátrányos helyzet, életkörülmények, lehetőségek, 

boldogság, gyermekjogok, joga van..., védelem, méltóság, igazságosság, demokrácia, 

egyenlőség, önkéntes, segítség, önzetlenség, szándék, viszonzás, változás, fejlődés, célok, 
akarat, kiemelkedés, kezdeményezés, tervezés, előrelátás) 
 

II. A technikai fejlődés hatásai (technika, felfedezés, találmány, fejlődés, hatás, életmód, 
függés, manipulált kép/hír, információforrás, élelmiszer, termelés, fogyasztás, pazarlás, 
erőforrás, hulladék, ökológiai lábnyom, felhasználás, reklám, igény, szükséglet, befolyásolás, 
döntés, tudatos vásárló, egyéni felelősség, fenntartható fejlődés, életmód, 
környezetszennyezés, felelősség jövő, természetvédelem, környezetvédelem, időbeosztás, 
média, mozgókép, hatás, függőség, információforrás, szépség, vonzó, külső, szépségideál, 
valóság, igazság, manipulált kép/hír, önelfogadás, egészség, természetesség, világháló, 
virtuális tér, virtuális közösség, közösségi oldal, közösségi média, digitális lábnyom, 
kommunikáció, adat, tisztelet, felelősség)  
 

III. A mindenséget kutató ember (megismerés, tudás, hit, hiedelem, természetfeletti hit, 
vallás, vallási közösség, szertartás, szokás, hívő, istenhit, ima, megismerés, tudás, hit, 
hiedelem, vélemény, nézőpont, meggyőzés, tévedés, bizonytalanság, kételkedés, igazság, 
tudomány, kutatás, tudós, találmány, szabályozás, felhasználás, fejlődés, felelősség, etika, 
képzelet, fantázia, alkotás, kreativitás, alkotókészség, ötlet, tehetség, önkifejezés, önkifejezés, 
alkotás, művész, művészet, műalkotás, befogadó (olvasó, közönség), álom, ábrándozás, vágy, 
igény, szükséglet, érték, tervezés, előrelátás, önelfogadás, elégedettség, egészség, boldogság) 
 
Félévenként egy, a csoport által meghatározott témában kreatív feladat, kiselőadás, ppt 
készítése. 

 
 Ének 
 
1. Dalok 
- Az ürögi faluvégen (12.o.) 

- A horgosi csárda (13.o.) 

- A malomnak nincsen köve (16.o.) 

- Dunaparton (18.o.) 

- Érik a ropogós cseresznye (20.o.) 

- Ha felmegyek a budai nagy hegyre (24.o.) 

- Kispiricsi falu végén (26.o.) 

- Hull a szilva (27.o.) 



- Kolozsváros (29.o) 

- Ennek a gazdának (29,o,) 

- Megkötöm lovamat (32/33. o.) 

- Gerencséri utca (34.o.) 

2. A reneszánsz zenéről 
- a szó eredete, jelentése 

- a zenetörténeti reneszánsz korszaka (Tk52.o.) 

- nagy zeneszerzői, műfajai (Tk. 55.o.) 

3. Katonadalok (67.o-71.o.) 
- kuruc kor 

- ’48-as dalok 

4. Magyar népi hangszerek (30.o.) 
 
Félévi vizsgára: 6 dal + 2. téma 
Év végi vizsgára: 6 dal + 3. és 4. téma 
 

Testnevelés 
 
A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas 

mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású 

végrehajtása. 

810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

 

 

Sportjátékok 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása testnevelési 

játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes végrehajtására és 

tudatos kontrollálására. 

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Atlétika jellegű feladatok 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  

A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfelelően. 

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok 

felhasználásával.  

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  

A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében. 



Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  

Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 

Torna jellegű feladatok  

A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakorlatokban – szükség 

esetén segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek megfelelő 

magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 

Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. 

Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és kargyakorlatokkal. 

Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, zenére is. 

A balesetvédelmi utasítások betartása. 

. 
 


