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Természetismeret
Magyarország
- földrajzi helyzete
- éghajlata
- tájai
- vízrajza
- mezőgazdasága, ipara
Föld
- kontinensek óceánok
- szélességi-hosszúsági körök
- éghajlati övek
- Európa éghajlatai
Az ember szervezete és egészsége
- légzőszervrendszere
- emésztőszervrendszere
- csontok
- a vér alkotói
- érzékszervek
Az erdő
- fogalmak: erdő, életközösség, zárvatermő, egylaki, kétlaki
- az erdő növényei, állatai
- tápláléklánc
Vizek, vízpartok
- kétéltűek, hüllők összehasonlítása
- vízpart madarai
- a ponty jellemzése
- ízeltlábúak jellemzése (rákok, rovarok)
- gyűrűsférgek (orvosi pióca)
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Történelem
Évszámok
895-900 Honfoglalás
1001.01.01.I. István Koronázása
1301. Árpád-ház kihalása
1351 I. Nagy Lajos törvényei
1526 Mohácsi csatavesztés a töröktől
1335 Visegrádi királytalálkozó
1541 Budát elfoglalja a török, az ország három részre szakad
1456 Nándorfehérvári győzelem
Személyek
I. István: magyar király
Károly Róbert: magyar király
I. Nagy Lajos: Károly Róbert fia, magyar király
Hunyadi János: Legnagyobb magyar törökverő
Hunyadi Mátyás: magyar király az „igazságos”
Szent László: király, szigorú törvényeiről híres
Fogalom
Harmincadvám: Károly Róbert törvénye, a kereskedő fizeti a királynak
Kapuadó: jobbágy fizeti a királynak, Károly Róbert törvénye
Kilenced: I. Nagy Lajos törvénye, a jobbágy fizeti a földesúrnak
Tudnivalók
1541- ben az ország három részre szakad. A magyar királyság központja Bécs
Erdély Gyulafehérvár a központ.
Török birodalom részei, központja Buda.
Török ellenes harcok:
1532 Kőszeg Jurisics Miklós
1552 Drégely Szondy György
1552 Eger Dobó István (kapitány)Csak Egerben tudtak győzni a török ellen-1552
1686 Kiűzték a törököt Magyarországról, ezután a Habsburgok uralkodtak
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Matematika
1. Műveletek racionális számkörben

a négy alapművelet, hatványozás, százalékszámítás, arányosság, arányos osztás
2. Mértékváltás
3. Százalékszámítás
százalékérték, alap, és százalékláb meghatározása
4. Egybevágósági transzformációk
tengelyes tükrözés, alakzatok egybevágósága, tengelyesen szimmetrikus
alakzatok
5. Sikidomok, sokszögek
háromszögek, négyzet, téglalap, rombusz, trapéz, paralelogramma, deltoid–
jellemzés
négyzet, téglalap - K és T meghatározás
6. Nyitott mondatok, egyenletek és egyenlőtlenségek
7. Testek
kocka, téglatest, jellemzés, A és V számítás
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ANGOL NYELV
6. évfolyam
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.
6. évfolyam
Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsga feladataihoz szükséges nyelvtani szerkezetek:
* There is /There are
* Segédigék (can/can’t, must-/mustn’t)
* Megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek
* How much?/ How many?
* Yes-No Questions (Eldöntendő kérdések a tanult igeidőkben)
* Wh-questions (Kérdőszavas kérdések a tanult igeidőkben)
* Present Simple Tense (Egyszerű Jelen Idő)
* Present Continuous Tense (Folyamatos Jelen Idő)
* Past simple Tense (egyszerű múlt, szabáyos és rendhagyó)
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MAGYAR IRODALOM
1. Szerzők – művek
Népköltészeti alkotások: mondák
balladák
legendák
Arany János: Rege a csodaszarvasról
A walesi bárdok
Toldi
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
2. Arany János élete
3. Irodalomelméleti fogalmak + költői eszközök felismerése
- monda, rege, legenda, ballada
- elbeszélő költemény, regény
- megszemélyesítés, hasonlat, metafora
- rímek
4. A tanév során tanult memoriterek:
Arany János: Rege a csodaszarvasról (1-6. vsz.)
Arany János: A walesi bárdok (1-6. vsz.)
Arany János: Toldi: Előhang (1. vsz.)
Arany János: Toldi: Első ének (1.,14. vsz)
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MAGYAR NYELVTAN
1. Szófajok
Ige: kérdőszó; mit fejez ki; igeidők; igeidők; ragozás
Főnév: kérdőszó, fajtái
Melléknév: kérdőszó, fokozás
Számnév: kérdőszó, fajtái
Névmások fajtái
Összeállította : Marik Tamásné --- 2016.

