
Osztályozóvizsgák anyagai 2018/2019. 1. félév 

6.a osztály 

 

Fizika  

 

1. Az anyag és néhány fontos tulajdonsága: 

Tudjon 3-3 példát természetes és mesterséges anyagra. 

Megadott tulajdonsághoz tudjon kötni egy anyagot és terméket. 

Felsorolt néhány anyagot tudjon csoportosítani, közös tulajdonság szerint. 

Az anyag halmazállapotainak jellemzése, rajza. 

2. Az anyag mérhető tulajdonságai. 

Hőmérséklet, idő, hosszúság, terület, térfogat, 

fogalma, jele, mértékegysége. 

Mértékegységátváltások. 

3.Kölcsönhatások: mágneses,elektromos, gravitációs, termikus és mechanikai kölcsönhatás 

fogalma, és tudjon példát mondani mindegyikre. 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Nyelvtan 

 

A szófajok csoportosítása (tk 32.) 

Az ige (jelentése, igemódok, igeidő, ragozás) (tk 34-40.) 

Az ige helyesírása (tk 42-45.) 

A főnév (a köznév fajtái, helyesírása, a tulajdonnév fajtái, helyesírása) (tk. 52-66.) 

 

Irodalom 

 

A monda műfaji jegyei (tk 9.) 

Lehel kürtje c. monda (tk 20.) 

A ballada fogalma, jellemzői (tk 33.) 

Arany János: A walesi bárdok (memoriter) (tk 41.) 

Arany János: Toldi Előhang (memoriter) (tk 80.) 

Arany János: Toldi Elsőtől harmadik énekig (tk 82-94.) 

 



 

Történelem  (TK 115. oldalig) 

I.A virágzó középkor Magyarországon 

II.A világ és Európa a kora újkorban 

III. Magyarország a kora újkorban 

 

Matematika 

1. Oszthatóság                                             Tk. 10-60.        Mf. 21-46. 

2. Hogyan oldjunk meg feladatokat?       Tk. 62-96.  

3. A racionális számok                                 Tk. 98-132.     Mf. 7-19.;   Mf.60-65.  

 

Angol nyelv  

Tankönyv: Full Blast 3  

Tananyag:  

1. Unit 1. page 5-16 

2. Unit 2. page 17-29 

3. Unit 3. page 30-42 

 

Célnyelvi civilizáció 

(szóbeli felelet) 

1.Great Britain and the United Kingdom  

- capital cities 

- symbols 

- flags 

- patron saints  

2. London  

- The City 

- Westminster 

-  East End 

- West End 

-  Kensington and Chelsea  



3. Scotland  

-  Edinborough 

-  The Highland Games  

 

Informatika 

Az információ fogalma 

információs csatorna fogalma, fajtái 

információhordozók 

kódolás folyamata 

kódolt szöveg megfejtése 

2-es, 10-es számrendszer átváltásokkal 

Szövegszerkesztés: 

karakterformázás 

bekezdésformázás 

kép beszúrás, (elrendezéssel) 

táblázat készítése formázással (szegély mintázat, igazítás, sormagasság, oszlopszélesség, cellaegyesítés) 

 

Földrajz 

 A trópustól a jégvilágig – A földrajzi övezetesség 

 „Földrajz 7.” tankönyv (2017): 28–55. oldal 

 A kőzetbolygó titkai 

 „Földrajz 7.” tankönyv (2017): 56–87. oldal 

 A számonkérés az órai jegyzet alapján valósul meg, de a fent olvasható tankönyvi 

fejezetek szinte teljesen fedik a tananyagot. A tankönyvek az OFI honlapjáról 

ingyenesen letölthetők. 

Természetismeret angolul 

 

TERMÉSZETISMERET / SCIENCE 6.a  

 

 

 

Tankönyv:  Science Book 5  Nature and Society (142-156. oldal) 



 Science Book 6  The Earth Our Planet  (5-17. oldal); Plants in the Forest (48-58. 

oldal)   

 /Konsept-H Könyvkiadó/ 

 

Az osztályozóvizsga csak írásbeli részből áll, melynek időtartama 60 perc. 

 

Topic 

Vocabulary, 

new 

terminology 

Tasks done in class 
Competenc

es 

Science book 5  

Nature and 

Society 

The structure 

and economy 

bakery, branch, 

canning 

industry, 

chemical 

industry, coal, 

dairy plant, 

flour-mill, food 

industry, 

machine 

industry, meat 

industry, 

mining, natural 

gas, paper 

industry, 

petroleum, 

petroleum 

refiner, 

product, raw 

material, 

sectors  

Nyersanyag – késztermék útja. A 

társadalmi munkamegosztás, a 

termelés, fogyasztás fogalma, 

szerepe. Gazdasági ágazatok, ezek 

jelölése a térképen. Energiaipar 

fontossága. Új szókincs megtanítása 

A gazdasági 

ágazatok 

csoportosítása, 

köztük lévő 

összefüggések 

felismerése. 

Térképmunka – 

jelrendszerek 

megbeszélése. 

Farms, 

villages, towns 

administrative 

centre, animal 

husbandry, 

barn, 

craftsman, 

establish, 

gather, GP’s 

surgery, 

jurisdictional 

centre, living 

conditions, 

local authority, 

A települések típusai: tanya, falu, 

város. Jellegzetes 

településszerkezetek, társadalmi, 

gazdasági szerepük. Élet a 

különböző településeken. 

Munkamegosztás, szociális 

szolgáltatások szerepe a 

mindennapjainkban. Új szókincs 

megtanítása, gyakorlása. 

Konkrét példák 

bemutatása 

településekről. 

A falu és a 

város által 

nyújtott 

szolgáltatások 

összehasonlítása

. A vidék és a 

város 

összehasonlítása

, tanulói 



main street, 

market-town, 

mayor, 

merchant, 

ranch, 

scattered, self-

governing, 

settlement, 

social division 

of labour 

élmények 

megosztása.  

Our capital, 

Budapest 

change of 

regime, 

commercial, 

competent, 

exhibition, 

humid, 

continental 

climate, is 

located, 

multinational, 

office block, 

pharmaceutical 

factory, service 

industry, 

sightseeing, 

significant, 

telecommunica

tions agency, 

workforce, 

World Heritage  

Budapest, mint Magyarország 

fővárosa = államigazgatási központ, 

tudományos és kulturális központ, 

idegenforgalmi központ, ipari 

központ, közlekedési csomópont és 

kereskedelmi központ. A Duna, a 

turizmus szerepe az ország életében, 

főbb nevezetességek angolul.  

Ismerkedés a 

főváros 

nevezetességeiv

el, az ország 

életében 

betöltött 

szerepével. 

Tanulói 

kiselőadások is 

tarthatók a 

témák előzetes 

egyeztetése 

után.  

Animals in big 

cities 

animal pest, 

bin, breed, 

Bubonic 

plague, 

delivering, 

flattened, flea, 

homing pigeon, 

leftover, 

membranous, 

microbe, 

nocturnal, 

parasite, 

pigeon, sealed, 

A galamb, a vándorpatkány és a 

csótányok testi felépítése, az általuk 

terjesztett betegségek veszélyeinek 

megbeszélése. Internet képek 

keresése. Új szókincs megtanítása, 

gyakorlása. 

Egészségre 

nevelés – 

tanulói 

beszélgetés: 

alapvető 

higiéniai 

feltételek 

nagyvárosokban

. Csoportosítás, 

különbségek és 

hasonlóságok 

megfigyelése.  



stocky, 

survivor 

Your 

hometown 

supplementary 

reading 

 
Kiegészítő anyag: saját város 

megismerése előre megírt kérdések 

alapján 

Beszédkészség-

fejlesztés, 

szókincsfejleszt

és 

THE EARTH 

OUR 

PLANET: The 

surface of the 

Earth 

BOLYGÓNK 

A FÖLD: A 

Föld felszíne 

 

Oceans: 

Pacific, 

Atlantic, 

Indian, Seas, 

Mediterranean, 

Adriatic, 

Continents: 

Asia, America, 

Africa, 

Antarctica, 

Europe, 

Australia 

Definition hunting (ocean, sea, 

continent), answering the questions 

of the book, map reading, using 

student globe and map, using wall 

map. Doing different exercises. 

 

Science Book 6 

p. 4 

Developing 

reading, writing, 

speaking and 

listening skills. 

Geographica

l Network of 

Degrees, 

Lines of 

Latitude 

Földrajzi 

fokhálózat; A 

szélességi 

körök 

 

Imaginary lines, 

geographical network of 

degrees, Equator, 

Northern, Southern 

Hemispheres, properties 

of lines of latitude, 

Identified latitude lines 

(Arctic Circle, Tropic of 

Cancer, Equator, Tropic 

of Capricorn, Antarctic 

Circle) 

New words, vocabulary, 

describing 

pictures of the book, filling 

the workbook exercises, 

answering questions of the 

book.  

 

Science Book 6 

p. 5 

 

Developing 

reading, 

writing, 

speaking and 

listening 

skills. 

Lines of 

Longitude 

Hosszúsági 

körök 

 

Prime Meridian ( 

Greenwich ) 

Eastern, Western 

Hemispheres, properties 

of lines of longitudes 

Describing the pictures of the 

book. 

Using student maps and 

student globes, comparing the 

properties of the lines, 

cabbage ball with gap fillings, 

answering the questions of the 

book, doing different 

exercises 

 

Science Book 6 

p. 6 

 

Developing 

reading, 

writing, 

speaking and 

listening 

skills. 



Our 

Continent is 

Europe 

Kontinensünk 

Európa 

 

10 million km2, 

borders,  (Arctic Ocean, 

Atlantic Ocean, 

Mediterranean Sea, Black 

Sea, Caucasus, Caspian 

Sea, Ural river, Ural 

Mountain ) 

Five parts: N,S, W, E, 

Central 

Location: Central Europe, 

Carpathian Basin, 

nationalities 

 

True and false, new words 

vocabulary, describing the 

diagrams, maps and pictures 

of the book. Answering 

questions of the book. Using 

student and wall maps. 

 

Science Book 6 

p. 7-8 

 

Developing 

reading, 

writing, 

speaking and 

listening 

skills. 

Using 

information 

and 

communicatio

n skills. 

Movements 

of the Earth 

I-II.: 

Rotation; 

Revolution 

around the 

Sun 

 A Föld 

mozgása: 

forgás és 

keringés 

 

Axis, direction of 

rotation, 

Changing of days and 

nights 

Parts of the day: morning, 

noon, evening, night, 

365 and ¼ day, orbit, leap 

year, tilted axis: 66.5o , 

Plane of the orbit 

Solstices: 22nd June, 

22nd December, 

Equinoxes: 21st March, 

23rd September 

New word vocabulary. 

Analysing the illustrations of 

the book, definition hunting( 

axis, day, night, noon, 

evening, morning), 

experiment with student globe 

and a torch. 

Running dictation ( parts of 

the day) Sentence hunting, 

using the model of the Sun 

and Earth, demonstrating the 

revolution of the Earth.  

Answering questions.  

Science Book 6 

p. 9-10 

Developing 

reading, 

writing, 

speaking and 

listening 

skills. 

 

Developing 

analysing 

skill. 

 

Weather and 

Climate 

Időjárás és 

éghajlat 

 

Ball shaped Earth, angles 

of the sunrays and the 

warming up, Tropical 

zone, wet and dry 

seasons, deserts, Trade 

winds, Temperate zone, 

four seasons, differences 

in temperature, western 

winds, Polar zone, six 

moths darkness, long, 

severe winters, Eastern 

winds,  

 

Checking with Top ten 

questions, 

New word vocabulary, 

analysing the 

pictures of the book, group 

work and presentation about 

the climate zones. 

Answering questions. 

 

Science Book 6 

p. 12-13 

 

Developing 

reading, 

writing, 

speaking and 

listening 

skills. 

 



Climatic 

Factors 

Éghajlati 

tényezők 

 

Latitude, distance from 

the coastline, altitude, 

effect on temperature and 

rainfall 

Checking with odd-one out 

questions, new word 

vocabulary, analysing the 

climate diagrams of the 

student map, group work and 

presentation about the 

climatic factors. Answering 

questions. 

 

Science Book 6 

p. 12-13 

  

Developing 

reading, 

writing, 

speaking and 

listening 

skills. 

 

Learning how 

to cooperate. 

Climates of 

Europe 

Európa 

éghajlata 

 

Continental climate, 

grassland, deciduous 

trees, Cool Temperate 

climate, Mediterranean 

climate, Bay trees, 

Mountain climate, needle 

trees, dwarf pines, 

pastures, bare rock  

Checking with running 

dictation about climatic 

factors, new word vocabulary, 

analysing the diagrams of the 

book, climatic map reading, 

group work and presentation 

about the climates. Student 

and wall map reading. 

Answering questions.  

 

Science Book 6 

p. 14-15 

Developing 

reading, 

writing, 

speaking and 

listening 

skills. 

 

Learning how 

to cooperate. 

 

Keeping the 

rules when 

playing a 

game. 

PLANTS IN THE 

FOREST: The Forest; The 

Forests of 

Hungary                                

  AZ ERDŐ NÖVÉNYEI: Az 

erdő; Hazánk erdői 

 

 

accustom to sg., 

biocoenosis, community, 

chlorophyll, producers, 

consumers, decomposers, 

organic 
inorganic, food chain, 

living conditions, shrub, 

vertical stratification, 

elevation, provide 

 

Energy roles 

 

Explanation of food chain. 

Comparing the roles of 

producers, consumers and 

decomposers. Certifying the 

importance of scavengers and 

decomposers. Listing the 

typical environmental 

conditions oak trees require. 

Making food chains. Listing 

the structure of deciduous 

forests. 
Answering questions. 

 

Science Book 6 
p. 48-49 

Developing 

reading, 

writing, 

speaking and 

listening 

skills. 

 

Reading and 

listening to 

information-

based text. 

 

Deciduous Trees 
Lombhullatók 

 

acorn crop, cluster, 

cotyledon, dicotyledon, 

dicot, foliage, hang, lobed, 

monocotyledon, monocot, 

Identifying the main 

differences between 

deciduous and evergreen 

trees. 

Developing 

speaking 

skills by 

explaining. 



monoecious, obtain, 

resistant, sessile-oak, 

shade, stalk, tannic-acid, 

twig, underwood  

 

Listing the main 

characteristic features of the 

oak tree. 
Explanation of the terms: 

„monoecious”,”angiosperm” 

, „monocot” and „dicot”. 

 

Science Book 6 
p. 50-51 

 

 

Developing 

recognising 

and 

comparing 

skills. 

Shrubs 
Cserjék 

 

foliation, harsh flavoured, 

rose hip, strip off, thorn, 

wild plum, wild rose, 

woody spike, woody stem 

plant 

 

 

Comparing and contrasting 

the typical features of the 

Wild rose and the Wild plum. 

 

Identifying the similarities 

and the differences between 

the woody spike and the 

thorn. 

 

Explanation of the terms: 

„shrub”, „strip off”, „woody 

spike”, and „thorn”. 

 

Science Book 6 
p. 51-52 

Developing 

speaking 

skills by 

explaining. 

 

Developing 

recognising 

and 

comparing 

skills. 

Evergreen Trees 
Örökzöldek 

 

decompose, cone, female 

seed cone, male pollen 

cone, pine, pesin, Scotch 

fir, woody cone 

 

 

Location of native pine 

forests in Hungary. 

 

Naming the main parts of the 

Scotch fir. 

 

Comparing the oak and the 

pine forests. 

 

Explanation of the 

expressions: „native forest”, 

„planted forest” and „papery 

wing”. 

 

Science Book 6 
p. 53-54 

 

Developing 

speaking 

skills by 

explaining. 

 

Developing 

recognising 

and 

comparing 

skills. 

 

Developing 

categorizing 

skills. 

 

Mushrooms; Mosses 
Gombák; Mohák 

 

saprophyte, fertile, release, 

cup, fungus, hyphae, cap, 

ring, stalk, parasite, Death 

Cap, champignon, spore, 

capsule, case, leaf-like, 

moss, pip,spongy, rhizoid 

Describing the main parts of 

mushrooms. 
Comparing edible 

(Champion) and poisonous 

(Death cap) mushrooms. 

Developing 

reading, 

writing, 

speaking and 

listening 

skills. 



 Describing the main parts of 

the moss plant. 
Explaining the benefit of 

mosses. 
Identifying the differences 

and similarities between 

mosses and other plants. 
Science Book 6 
p. 54-56 

 

Improving 

concentration. 

 

Ferns 
Páfrányok 

 

cling, clump, decompound 

leaf, fern, frond, 

reproductive cell, 

reproductive organ, 

rhizome, shield fern, 

snowdrop, unfurl 

 

Describing the main parts of 

the fern. 
Studying the life-cycle of the 

fern. 
Explaining the 

terms:”rhizome”, „frond” and 

„fiddlehead”. 

 

Science Book 6 
p. 57-58 

 

Developing 

reading, 

writing, 

speaking. 

 

Developing 

communicatio

n skills by 

using the 

languages of 

science 

 

 

 


