Osztályozó vizsga
5. évfolyam
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Magyar irodalom
1. Mesék
- mesék fajtái (a tanult mesékből példák ezekre)
- mesejellemzők
2. Petőfi Sándor és a János vitéz
- Petőfi Sándor élete
- a János vitéz tartalma, műfaja (elbeszélő költemény)
3. Költői kifejezőeszközök
- fogalmak: megszemélyesítés, hasonlat, metafora
- felismerésük
4. A mítosz és a mitológia
- a mítosz és a mitológia fogalma
- Biblia (elnevezése, részei)
- A teremtés története

Magyar nyelvtan
1. Hang és betű:
˗
˗
˗
˗

a hang és a betű fogalma
a magánhangzók és a mássalhangzók jellemzői
hangrend
az ábécé és a betűrend

2. A magyar helyesírás alapelvei
˗ a 4 alapelv megnevezése példákkal
3. Hangalak és jelentés a szavakban
˗ a szócsoportok megnevezése, ábrájuk, példák
4. A szavak szerkezete:
˗ egyszerű és összetett szavak
˗ a toldalékos szavak részei (szótő, toldalék)
˗ a toldalékok fajtái

Matematika
1. Számok írása, olvasása
2. A négy alapművelet, egyszerű arányossági feladatok
3. Mértékváltás
4. A szög fogalma, fajtái, és szögmérés
5. Nyitott mondatok
6. Műveleti sorrend
7. A négyzet, téglalap - K és T meghatározás
8. Testek
a. kocka, téglatest, jellemzés, A és V számítás

ANGOL NYELV
AZ ÍRÁSBELI VIZSGÁK egységesen minden évfolyamon adott tanév nyelvtani
struktúráira, és szókincsbeli ismeretanyagára épülnek. Az írásbeli vizsga másik
része egy olvasott szövegértési gyakorlat, ahol adott angol szöveget kell
feleletválasztós kérdések, vagy igaz-hamis állítások alapján feldolgozni.
A SZÓBELI VIZSGA két részből áll. A vizsga első felében irányított kérdésekre
válaszol a vizsgázó adott témakörök alapján, a második részben egy rövid, angol
nyelvű szöveget kell elolvasni, és annak tartalmát ismertetni, kérdések alapján
feldolgozni vagy lefordítani.
Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsga feladataihoz szükséges nyelvtani szerkezetek:
„be” a létige
Personal Pronouns (Személyes névmások)
Yes-No Questions (Eldöntendő kérdések)
Wh-questions (Kérdőszavas kérdések)
Have got
Possessive Pronouns and Adjectives(Birtokos névmások és melléknevek)
Object Pronouns (Tárgyesetben lévő személyes névmások)
Present Simple Tense (Egyszerű Jelen idő)
A kétféle jelen idő ismerete, használata és megkülönböztetése. /állításban,
tagadásban, kérdésben/ A Past Simple ismerete, helyes használata.
Jövő idő kifejezése –will használata.
Melléknevek fokozása. Hasonlító mondatok alap-, közép-,és felsőfokban.
A „have to” – kell ige használata.
Gyakoriságot kifejező határozók.
Szóbeli vizsga
Témakörök:
Tudjon bemutatkozni és bemutatni a családját és barátait. Tudjon mesélni a nyári
élményeiről és jövőbeni terveiről.
Személyes kérdésekre válaszadás:
1 What’s your first name?
2 What’s your surname?
3 How old are you?
4 Where are you from?
5 Have you got a pet?

6 Do you live in a house or in a flat?
7 When is your birthday?
8 What do you have for breakfast?
9 What food do you like?
10 What’s your favourite colour?
1. Present Simple
2. Present Continous
3. Past Simple
4. Comparative and superlative adjectives
5. What do you help in your family? (houseworks)
6. How do you celebrate your birthday?
7. What did you do in the summer holiday?
8. What will you do in the future?
9. Shopping
Bemutatkozás
Család
Napirend
Szabadidő
Háziállatok
Lakás, szoba, bútorok
Ételek és italok
Szókincs
- Sports and equipments (tankönyv 11. oldal 4. és 5. feladat)
- Transport and places (tankönyv 19. oldal 4. és 5. feladat)
- Landmarks and prepositions (tankönyv 31. oldal 4. feladat és a Look and learn!)
- Directions (tankönyv 32. oldal: The Imperative)
- Housework (tankönyv 39. oldal 4. feladat)
- Geographical features and compass points (tankönyv 51. oldal 4. és 5. feladat)
Párbeszédek – olvasni és fordítani
- tankönyv 10. oldal 1. feladat
- tankönyv 18. oldal 1. feladat
- tankönyv 30. oldal 1. feladat
- tankönyv 38. oldal 1. feladat
- tankönyv 50. oldal 1. feladat
- tankönyv 15. oldal 5. feladat (olvasni, fordítani)
- tankönyv 22. oldal 1. feladat (olvasni, fordítani)
Párbeszédek – megtanulni
- tankönyv 16. oldal 1. feladat
- tankönyv 24. oldal 1. feladat
- tankönyv 36. oldal 1. feladat
Nyelvtan
Present Simple (tankönyv 6. oldal 1. feladat)

Present Continuous (tankönyv 6. oldal 3. feladat)
be – Past Simple (tankönyv 8. oldal 10. feladat)
Past Simple (tankönyv 8. oldal 12. feladat)
Rendhagyó múlt idejű igék (tankönyv 94. oldal)
Past Simple – time expressions (tankönyv 20.)
Simple Future –Will állító, tagadó, kérdő alakok (tankönyv 40. és 41. oldal)
Comparatives and superlatives (tankönyv 52. és 60. oldal)

Természetismeret
- A kert növényei, állatai
- Virágos növény részei
- Virág részei
- Egynyári, kétnyári növény fogalma
- Terméstípusok
- Növényi kártevők
- Gerincesek jellemzése
- Madarak jellemzése
- Emlősök jellemzése
- Ízeltlábúak jellemzése
- A világegyetem (bolygók, hold, csillag)
- A Föld mozgásai (forgás, keringés összehasonlítása)
- Térkép fogalma (méretarány, vonalasmérték, távolságmérés)
- Kontinensek, óceánok
- Koordinátarendszer (nevezetes szélességi- és hosszúsági körök,
helymeghatározás)
- Éghajlati övezetek
- Időjárás, éghajlat fogalma, elemeik
- Középhőmérséklet és hőingás számítás
- Magyarország elhelyezkedése, szomszédos országai, nagy tájai, vizei, éghajlata

Történelem
1.Milyen források segítik a múlt megismerését? Írj 3-3- példát!
2.Hogyan szerezte élelmét az őskőkori ember?/eszközök/
3. Hogyan szerzi élelmét az új kőkori ember?/eszközök/
4. a, Milyen ókori keleti államokról tanultál?
b, Hol találhatók?
c, Melyek fő folyói?
d, Jellemezd!
5.Hol található Görögország?
6.Mi fűzte össze a görögöket?
7.Hol található Róma?
8.Hogyan követték egymást a római államformák?
9. a, Kik háborúztak a punokkal?
b, Kik háborúztak a perzsákkal?
10. Ki volt?
Augusztus, Herodotosz, Árpád, Hannibál, Caesar, Scípió, Álmos, Zeusz, Scípió,
Dareiosz, Jézus, Leonidasz, Mohamed, Nagy Károly
11. Jellemezd a céheket!
12. Mit jelent?
Hellén, Hellász, Démosz, Polisz, Szenátus, Feudum, Kódex, Provincia, Plebejus,
Demokrácia, Gladiátor, Ereklye, Robot, Hűbérúr, Feudalizmus, Eretnek, Szerzetes
14. Mikor volt?
Róma alapítása:
Nagy Károly koronázása:
A Nyugat-Római Birodalom bukása, ókor vége:
I.görög olimpia:
Iszlám alapítása:
A középkor vége:
15. Hogyan épült föl a középkori társadalom:
- a XI. század előtt

- a XI. század után
16. Hol található a térképen?
A témaköri összefoglalásnál kiemelt országok, városok, csataszínhelyek,
települések.
+
Minden, amit magyar történelemből veszünk.

