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5. b osztály 
  

 

Történelem (TK 107. oldalig) 

I.Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 

II.Az ókori görög-római világ 

 

Magyar nyelv (TK 64. oldalig) 

A kommunikáció 

Hang és betű 

 

Magyar irodalom (TK 160. oldalig) 

Mesevilág 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Memoriter: János vitéz 1. fejezet (12 versszak) 

 

Természetismeret 

 

     I.      - Az  anyagok jellemzése, összetétele, halmazállapota. 

             - Környezetünk anyagai: levegő, víz 

             - Az égés. 

             - Tűzvédelem, tűzoltás. 

    II.      - Élő vagy élettelen? 

              - A virágos növények testfelépítése:virág, termés. 

              - A zöldségeskert növényei: paprika, paradicsom, káposzta, burgonya, vöröshagyma, 

    sárgarépa, zöldség. 

              - A zöldségeskert gondozása. 

              - Hívatlan látogatók a kertben. 

              - A szőlő és gondozása. 

              -  Környezetkímélő gazdálkodás, dísznövények, fűszernövények. 



III.         - Állatok a ház körül, állattenyésztés, állattartás, a baromfiudvar lakói. 

             - Haszonállatok: szarvasmarha, juh, kecske, házisertés. 

 

Matematika  

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

 Két véges halmaz közös része, két véges halmaz egyesítése, ezek felírása, ábrázolása. 

 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

 Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

 Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

Tankönyv: 10-16 

Számtan, algebra 

 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti 

sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.  

 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 

 Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek 

ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai 

kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

Tankönyv: 26-65; 132-158 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, 

megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

 

Geometria 

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

 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák rajzolása. A körző, 

vonalzó célszerű használata. 

 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok 

megoldásában. 

Tankönyv: 68-93. 

 

Angol nyelv 

To the top 1.    Sb. 



Modul 1-4                    Vocabulary 

 

Time 

Country 

Sports 

Family members 

Physical appearance 

Parts of the body 

Activities/Hobbies 

Daily routines 

Furniture 

Buildings 

Places in a town 

Parts of a house 

 

Grammar 

Plurals 

this/that 

Verbs be 

Possessive/Case 

                  /adjectives 

Present Simple 

Adverbs of frequency 

Prepositions of place time 

Let’s 

Can 

 


