
Javító és osztályozó vizsga követelményei 7. osztály 
 
Irodalom  
 

I. félév 

 A ROMANTIKA 

 Kölcsey Ferenc életútja 

 Kölcsey Ferenc: Himnusz – memoriter 

 Vörösmarty Mihály életútja 
- Vörösmarty Mihály: Szózat – memoriter 

 Petőfi Sándor életútja 
-  Nemzeti dal – memoriter 
- A dal fogalma, jellemzői 
-  Reszket a bokor, mert…., elemzése 
-  Szeptember végén  elemzése 

 Arany János 
- Arany János: A fülemile című vers elemzése 
 

II. félév 
 

A REGÉNY VÁLTOZATAI 

 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

 Ismerje a regény cselekményét, a főbb szereplők jellemét! 

KISEPIKAI ALKOTÁSOK 

 A novella fogalma 

 Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása című novella cselekményének ismerete 

A LÍRA ALAPFORMÁI 

 Ismerje a lírai műfajok fő jellemzőit! 

- dal 

- epigramma 

- óda 

- himnusz 

- elégia 

A KOMÉDIA MŰFAJA 

 A komédia jellemzői 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nyelvtan 
 

I. félév 

A MONDAT 

 A mondatok csoportosítása 

-  A beszélő szándéka szerint 

-  A mondat logikai minősége szerint 

-  A mondat szerkezete szerint 

 

AZ EGYSZERŰ MONDAT SZERKEZETE 

 Ismerje a mondatrészek fajtáit, kérdését, jelölését! 

- alany 

- állítmány 

- tárgy 

 

II. félév 

 

AZ EGYSZERŰ MONDAT SZERKEZETE 

 Ismerje a mondatrészek fajtáit, kérdését, jelölését! 

- határozók 

- jelzők 

 Tudjon egyszerű mondatot elemezni és ábrázolni! 

FOGALMAZÁS 

 Ismerje a kiselőadás elkészítésének főbb lépéseit, szabályait! 

 

Matematika  
 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

 Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti 

sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes 

alkalmazása.  

 Mérés, mértékegység használata, átváltás.  

 Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések 

alkalmazása szöveges feladatok során. 

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

 Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása. 

 Oszthatósági szabálypk. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. 

Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. 

 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A megoldás ábrázolása számegyenesen. 



 A lineáris függvények ábrázolása, jellemzése. 

 Adatok alapján háromszög szerkesztés. 

 A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete (háromszögek, négyszögek 

belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai). 

 Tengelyes és középpontos tükörkép szerkesztése, a szimmetria felismerése. 

 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása 

feladatokban. 

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) 

jellemzői: alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testháló. 

 

 
 
Angol 
 
Hallott szöveg értése 
A tanuló  

 megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;  

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

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt 
kiszűri;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 
lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi 
eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti. 

 
Beszédkészség 
A tanuló  

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

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel,  

 eseményeket mesél el;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 részt vesz egyszerű párbeszédben,  

 beszélgetést kezdeményez, befejez. 
 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt 
megtalál;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 
lényegét megérti;  



 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;  

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 
megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. 

 
Íráskészség 
A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

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

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 
 

FIZIKA  
 
I. félév  

 

Témakörök Tartalmak  

Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatásuk  
 Az anyag mérhető tulajdonságai (hosszúság, tömeg, felszín, idő, térfogat).  

Kölcsönhatások  
 Termikus, mechanikai, mágneses, elektromos, gravitációs (példák)  

A testek mozgása 
Az egyenes vonalú egyenletes mozgás 

  Egyszerű út- és időmérés.  

 Út- idő grafikon készítése és elemzése.  

 Az út és az idő közötti összefüggés felismerése. 

  A sebesség fogalma, a sebesség kiszámítása.  

 A megtett út és a menetidő kiszámítása.  

Az egyenletesen változó mozgás  
 Az egyenletesen változó mozgás.  

 A sebesség változásának felismerése, a gyorsulás fogalma.  

 Az átlag- és a pillanatnyi sebesség.  

A szabadesés  
 A szabadon eső test mozgásának jellemzése.  

A dinamika alapjai  
A testek tehetetlensége és tömege 

 Egyszerű kísérletek a tehetetlenség megnyilvánulására.  

 A tehetetlenség törvénye.  

Erő és mozgásállapot változás  
 A test mozgásállapot változása mindig egy másik test által kifejtett erőhatásra utal.  

 Az erő mérése rugós erőmérővel.  

 Az erő mértékegysége 



Erő fajták 
 Gravitációs erő - (a Föld vonzása a testekre). 

  Súly (és súlytalanság).  

 Súrlódás és közegellenállás (gyakorlati jelentősége.  

 Rugóerő ( a rugós erőmérő működése).  

Egy testre ható erők együttes hatása  
 Egy egyenesbe eső azonos és ellentétes irányú erők összegzése, az erőegyensúly 

fogalma  

Erő- ellenerő  
 Az erő két test közötti kölcsönhatásban.  

A mechanikai munka  
 A munka értelmezése, mértékegysége. Egyszerű számításos feladatok a munka, erő 

és az út kiszámítására.  

Az egyszerű gépek: emelő, lejtő  
 A forgatónyomaték.  

 Az egyensúly feltétele emelőkön (az egyensúly létesítéséhez szükséges erő ill. erőkar 

kiszámítása). 

  Az egyszerű gépek gyakorlati haszna. 

 

II. félév  

A nyomás  
Szilárd testek által kifejtett nyomás  

 A nyomás értelmezése egyszerű kísérletek alapján. 

 Nyomás a folyadékokban és gázokban  
 A hidrosztatikai nyomás.  

 Közlekedőedények, környezetvédelmi vonatkozások pl. kutak , vizek 

szennyezettsége. 

  A légnyomás.  

Arkhimédész törvénye,  
 A felhajtóerő kísérleti vizsgálata a testek úszása 

 Az úszás, lebegés, elmerülés feltételei  

 Arkhimédész törvénye.  

Mechanikai energia fajták  
 A magassági, a mozgási és a rugalmas energia fogalma. 

 Energia-megmaradás  
 Az energia megmaradása.  

Munka és energia  
 A testek melegítése munkavégzéssel, a termikus energia felhasználását 

munkavégzésre. 



Teljesítmény és hatásfok. 
 A teljesítmény fogalma, kiszámítása. 

 A hatásfok kiszámítása.  

Hőtan 
 Hőtani alapjelenségek  

 Hőmérséklet és mérése. A hőtágulás jelensége szilárd anyagok, folyadékok esetén, a 

hőtágulás jelensége a hétköznapi életben.  

Hő és energia 
 A testek felmelegítésének vizsgálata a fajhő, az égéshő.  

 Energia-megmaradás termikus kölcsönhatás során.  

Halmazállapotok,  
 Az anyag atomos szerkezete, halmazállapotok. halmazállapot- változások  

 A halmazállapot változások - olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás - 

jellemzése, hétköznapi példák  

 Az olvadáspont (fagyáspont), forráspont fogalma. 

  Az olvadáshő (fagyáshő), forráshő értelmezése.  

 A halmazállapot- változás közben bekövetkező energiaváltozások kiszámítása. 

 

Informatika  
 
1. félév  
- Tudja megnevezni a perifériákat, a számítógép fő részeit és jellemezni azokat.  
- Tudjon hivatkozni állományokra.  
- Tudja a Windows operációs rendszer alapvető funkcióit használni (könyvtárkezelés, 
állománykezelés).  
- Tudja az állomány, a mappa szerepét.  
 
2. félév (Az első félév anyagán felül)  
- Tudjon önállóan szöveget reprodukálni számítógépen.  
- Tudjon többhasábos szöveget létrehozni.  
- Tudjon felsorolást készíteni, a felsorolás jelet formázni.  
- Tudjon fejlécet, láblécet létrehozni, a papír méretét beállítani, tájolni.  
- Tudjon algoritmizálni, folyamatábrát készíteni.  
- Ismerje a változó típusait.  
- Legyen képes algoritmust értelmezni. 
 

 

Földrajz 
 

1. félév 

1;A Földet formáló erők 
2;A Föld belső szerkezete 
3;Milyen mozgást végeznek a kőzetlemezek 



4;A szilárd kéreg építőanyagai – a kőzetek 

5;A kőzetek és a talaj vizsgálata 
6;Bolygónk ásványkincsei 

7;Tájékozódás az időben: a földtörténeti korbeosztás 

8;A Föld arculatának a változása az évmilliók során 

9;A mezőgazdaság és az ipar 

10;A világgazdaság vezető gazdasági ága 

11;A termékek közvetítése, a kereskedelem 
12;Értékmérő és közvetítő eszközünk: a pénz 

13;Nemzetközi szervezetek 
Tanulni: TK 6-52-ig 
MF: 5-26-ig 
 

2. félév 
1; Óceánok és tengerek Tk53-62 

 AFRIKA Tk 63-102 

2,Földrajzi helyzete, felszíne 

3;Földrajzi övezetesség 

4-Afrika társadalma, gazdasága 

AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA Tk 103.-116. 

5; Ausztrália természeti adottságai 

6; Ausztrália gazdasága, társadalma 

7;Óceánia 

8; SARKVIDÉKEK Tk 117.-124. 

AMERIKA Tk 125.-156. 

9; Amerika természeti adottságai 

10;  Amerika éghajlata 

11; USA 

12; Mexikó és D-Amerika 

ÁZSIA Tk. 157.-193. 

13; Ázsia természeti adottságai 

14; Ázsia éghajlata 

15; DNY-Ázsia 

16; India 

17; Kína 

18; Japán 

19; DK-Ázsia országai 

A felkészüléshez kötelező használni a Tk megadott oldalait, valamint a Mf 27.-94-ig, illetve az 

Atlasz megfelelő oldalait! Az Atlaszban meg is kell tudni mutatni a tanult földrajzi neveket, 

fogalmakat! 

 
 
 
 
 
 



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 2 házi dolgozat: 

1. „Technika, tudományok és művészetek a XIX.-XX. sz. fordulóján”, melynek alapja a tk. 

4. lecke 

2. „Tudományok, művészetek és oktatás a dualizmus korában Magyarországon”, 

melynek alapja a tk.14. lecke 

II. FÉLÉV 

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

 1. rész: írásbeli (feladatlap) 

 2. rész: szóbeli (amennyiben az írásbeli elégtelen) 

 a vizsga alapkövetelménye 2 házi dolgozat: 

1. „Magyarok a trianoni határokon kívül” címmel, melynek alapja a tk. 31. leckéje 

2. „Tudományok, művészetek és oktatás a Horthy-korszakban”, melynek alapja a tk. 35. 

leckéje 

3.  

Biológia  
 

I. félév 
- A trópusi éghajlati öv biomjai: esőerdő, szavanna, szubtrópusi sivatagok – földrajzi 
elhelyezkedés, éghajlat, növényzet, a tankönyvben szereplő állatok rövid (néhány 
mondatos) jellemzése, 1-1 táplálkozási lánc 
- A mérsékelt éghajlati öv biomjai: mediterrán területek, mérsékelt övi lombhullató 
erdők, mérsékelt övi füves puszták, tajga – földrajzi elhelyezkedés, éghajlat, növényzet, a 
tankönyvben szereplő állatok rövid (néhány mondatos) jellemzése, 1-1 táplálkozási lánc; 
A magashegységek élővilága – a függőleges övezetesség bemutatása 
- A hideg éghajlati öv biomjai: tundra, állandóan fagyos területek – földrajzi 
elhelyezkedés, éghajlat, növényzet, a tankönyvben szereplő állatok rövid (néhány 
mondatos) jellemzése, 1-1 táplálkozási lánc; A tenger élővilága: a tengerben ható 
környezeti tényezők bemutatása, a tankönyvben szereplő állatok rövid (néhány 
mondatos) jellemzése, 1táplálkozási lánc 
- Az élőlények környezete, élő és élettelen környezeti tényezők 
-  Táplálkozási szintek, élőlények táplálkozási szintekbe sorolása 
- A természetes és a mesterséges életközösségek összehasonlítása 



- A levegő-, a víz- és a talajszennyezés (szennyező anyagok, szennyezés következménye, 
Mit tehetünk ellene? 
 II. félév 
- A rendszerezés alapelvei, rendszertani kategóriák, az élővilág országainak megnevezése 
- A baktériumsejt felépítése, a baktériumok jelentősége, néhány baktérium által okozott 
betegség megnevezése 
- A sejtmagvas egysejtűek jellemzőinek bemutatása a papucsállatka sejtszervecskéin 
keresztül 
- A gombák országa - Miért soroljuk külön országba őket? (miért nem növény ill. állat?), a 
kalapos gomba részei, a gombák jelentősége, néhány gomba által okozott betegség 
megnevezése 
- A növények általános jellemzői, a növények országába tartozó törzsek (zöldmoszatok, 
mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők) rövid bemutatása (milyen szerveik 
vannak, jelentőségük, néhány faj megnevezése), zárvatermőknél az egyszikűek és 
kétszikűek osztályának összehasonlítása 
- Az állatok általános jellemzői, az állatok országába tartozó törzsek és azok osztályainak ( 
szivacsok t. , csalánozók t., gyűrűsférgek t., puhatestűek t. – csigák és kagylók o., 
ízeltlábúak t. – rovarok, pókszabásúak, rákok o., gerincesek t. – halak, kétéltűek, hüllők, 
madarak, emlősök o.)rövid bemutatása /kültakaró, mozgás, légzés, táplálkozás, 
szaporodás/, fajok megnevezése 
- A fajlistán szereplő növény- és állatfajok rendszertani besorolása (törzs, osztály) 
 
 

Kémia  
 
I. félév 

- Az anyagi tulajdonságok csoportosítása (érzékszervvel-, méréssel-, változás során 

megállapítható) 

- Az anyagi változások csoportosítása (fizikai/kémiai változás, exoterm/endoterm változás, 

egyesülés/bomlás) 

- A levegő tulajdonságai; összetevőinek megnevezése, az oxigén, a nitrogén és a szén-dioxid 

tulajdonságai, élettani hatásuk 

- A levegőszennyezés (szennyező anyagok, szennyezés következménye, Mit tehetünk ellene?) 

- A víz, a vizek szennyezése (szennyező anyagok, szennyezés következménye, Mit tehetünk 

ellene?) 

- Az oldatok (az oldat összetevői, az oldódást kísérő hőváltozások, tömegszázalékos összetétel 

kiszámítása) 

- Az anyagok összetétel szerinti csoportosítása (egyszerű anyag, összetett anyag, elem 

vegyület, keverék) 

 

II. félév 

- Az atom és az elem fogalma, az 1-20. elemek vegyjele (HCa) 

- Az anyagmennyiség, egyszerű anyagmennyiséggel kapcsolatos számítási feladatok (adott 

anyagmennyiségű atom tömegének kiszámítása) 

- Az atom részei, az elemi részecskék (proton, neutron, elektron) jele, töltése, helye az 

atomban, a rendszám 

- A periódusos rendszer (főcsoport, mellékcsoport, periódus), Az atom periódusos 

rendszerbeli helye és elektronszerkezete közötti összefüggés 

 



 

Vizuális kultúra: 
 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az 

alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata különböző célok érdekében.  

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak 

megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. 

 Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű 

értelmezése. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása. 

 Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-

térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során. 

 A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és 

formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

 A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező 

alapeszközeinek felismerése. 

 Mozgó 

 képi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói 

szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

 Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

 A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása. 

 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. KI VAGYOK ÉN? (ember, állat, emberiség, kapcsolat, viszony, társadalom, test, lélek, kultúra, 
személyiség, tulajdonság, szerep, nyelv, gondolkodás, beszéd, megértés, kifejezés, leírás, 
elfogultság, nézőpont, kommunikáció, tanulás, ismeret, értelem, érzelem, viselkedés, 
képesség, jó és rossz, erkölcs, erény, mértékletesség, döntés, dilemma, lelkiismeret, szabály, 
érték, igény, szükséglet, érték, értékrend, mérték, túlzás, mértékletesség, vágy, cél, döntés, 
siker, terv, személy, személyiség, jellemvonás, tulajdonság, képesség, munka, szerep, elvárás, 
megfelelés, serdülő, kamasz, felnőtt, változás, önállóság, egyéniség, felelősség, felelősség, 
döntés, ok, késztetés, következmény, vágy, cél, életcél, siker, tehetség, boldogság, jövő)  

 

II. PÁRKAPCSOLAT ÉS SZERELEM (egyformaság, különbözőség, egyenlőség, egyenjogúság, 
nemek, nemi sztereotípiák, társadalmi szerep, együttjárás, párkapcsolat, összetartozás, 
intimitás, felelősség, figyelmesség, megismerés, tisztelet, érzelem, igény, szükséglet, 



kommunikáció párkapcsolat, érzelem, szerelem, vonzódás, udvarlás,  tisztelet, felelősség, 
intimitás, szexualitás,  összetartozás, hasonlóság, különbség,  elvárás,, szükséglet, konfliktus, 
kommunikáció, döntés, szakítás, zaklatás, bántalmazás, illetéktelen felhasználás, áldozat, 
erőszak, szexualitás, prostitúció, önvédelem, védelem,  segélyszervezet) 
 
 
III. KÖZÖSSÉGEIM  (párválasztás, szerelem, elköteleződés, házasság, hasonlóság, különbség, 
közösség, érettség, felelősség, döntés, kitartás, szeretet, gondoskodás, család, családalapítás, 
nagycsalád, generációk, családmodell, mozaikcsalád, párválasztás, szerelem, elköteleződés, 
házasság, hasonlóság, különbség, közösség, érettség, felelősség, döntés, kitartás, szeretet, 
gondoskodás, család, családalapítás, nagycsalád, generációk, családmodell, mozaikcsalád, 
egyszülős család, örökbefogadás, család, nagycsalád, generációk, szeretet, egyetértés, szokás, 
szerep, ünnep, segítség, felelősségvállalás, együttműködés, feladat, gondoskodás, 
problémamegoldás, társas lény, egyedüllét, magány, megismerkedés, kapcsolatteremtés, 
kapcsolattartás, barátság, közösség, alkalmazkodás, felelősség, egyén, közösség, érdek, 
érdekütközés, érdekegyeztetés, szabály, törvény, rend, szabadság, fair play, méltányosság 
alkalmazkodás, szabadság, elvárás, befogadás, kirekesztés, önállóság (autonómia), 
önazonosság, alkalmazkodás, elvárás, felelősség, döntés, érték, érdek, konfliktus, lelkiismeret) 

  
Félévenként egy, a csoport által meghatározott témában kreatív feladat, kiselőadás, ppt 
készítése. 

 
Ének 

1. Dalok 

- Felülről fúj (10. o.) 

- Nem vagyok én senkinek sem adósa (13. o.) 

- Szép a gyöngyvirág (14. o.) 

- Ej, haj, gyöngyvirág (15. o.) 

- Hej, rozmaring (20. o.) 

- Béres vagyok, béres (16. o.) 

- A csikósok, a gulyások (17. o.) 

- A szennai lipisen-laposon (19. o.) 

- Hej, rozmaring (20. o.) 

- A csitári hegyek alatt (25. o.) 

- Most szép lenni katonának (32. o.) 

- Huszárgyerek (33.o.) 

 

2. Népdalstílusok jellemzői (Tk. 6.o.) 

- a tanult népdalok stílusjegyeinek megfigyelése 

 

3. A 19. század művészete (Tk. 54. o.) 

- a zenei romantika időszaka 

- a szó jelentése 

- jellemző vonások 

- magyar nemzeti stílus – verbunkos 



- Erkel Ferenc: Hunyadi László (Tk. 64-65. o.) 

 

4. A) Nemzeti romantika (Tk. 70-72. o.) 

- Muszorgszkij: Egy kiállítás képei 

- Programzene 

 

B) Romantikus zongoradarabok 

- Chopin: Mazurka; Forradalmi etüd (Tk. 68-69.o) 

- Liszt Ferenc: Magyar rapszódiák (Tk.: 74. o.) 

 

C) Szimfonikus költemény  

- Liszt Ferenc: Mazeppa (Tk.: 73. o.) 

 
Félévi vizsgára: 6 népdal + 2. és 3. téma 
Év végi vizsgára: 6 népdal+ 2. és 4. téma / A) vagy B) vagy C) választható!/ 

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

mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású 

végrehajtása. 

810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása. 

Az eddig elsajátított relaxációs technikák ismerete. 

 

Sportjátékok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda)  

Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.  

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

tudatos kontrollálására. 

A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.  

Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 

versenyszabályoknak megfelelően. 

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.  

 

Torna jellegű feladatok 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a torna jellegű 

mozgásokban. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a gyakorlásban, 

gyakorlat-összeállításban. 

A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő magasságon. 

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. 

 


