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7. évfolyam 

 

Magyar nyelv:  

- helyesírási feladatok 

- a mondat fajtái, szerkezetük és modalitásuk 

- az egyszerű mondatok elemzése – alany, állítmány, tárgy, fontosabb határozók – minden ismeret 

megtalálható az évfolyamos tankönyvben 

 

Magyar irodalom: 

Az alábbi szerzőkre vonatkozó művek, elemzések, életrajzi adatok és kapcsolódó fogalmak ismerete a 

tankönyv megfelelő fejezeteiből. 

- Kölcsey Ferenc (Himnusz) 

- Vörösmarty Mihály (Szózat) 

- Petőfi Sándor (Szeptember végén) 

- Arany János 

Történelem  

A nemzetállamok kora Tk. 8-40. 

Önkényuralom és kiegyezés. Dualizmus Tk. 40-84. 

A nagyhatalmak versengése és az első világháború Tk. 84-108. 

 

Angol történelem 

Tankönyv : History 7 

Tananyag : 

1. Europe After Napoleon ( page: 10., 11., 12., 13., ) 

2. The Unification of Italy ( page : 14., 15., 16., ) 

3. The Unification of Germany ( page : 17., 18., 19., ) 

4. Victorian Britain ( page : 20., 21., 22., ) 

5. Civil War in the United States of America ( page : 23., 24., 25., 26., ) 

6. The Industrial Revolution and its Effects ( page : 27., 28., 29., 30., 31., ) 

7. Age of Imperialism  ( page : 32., 33., 34., 35., ) 

 

Matematika 

I. Hatványozás 

Tk: 14-21  Mf: 36-62 



II. Algebra 

Tk: 64-102 Mf: 73-83 

III. Egyenletek, egyenlőtlenségek 

Tk: 104-140 Mf: 84-100 

IV. Síkgeometria: 

Tk: 142-172 Mf: 127-135 

 

 

Informatika angolul 

Az angol nyelvű szókincs három részből áll: a számítógép részei, Windows alapfogalmak angolul, 

szövegszerkesztés alapfogalmai angolul.  A szavak listája megtalálható az infofeladatok.hu (szl, 

csigabiga) weboldalon az Egyebek részben, a Quizlet.pdf címszónál. A megnyíló pdf-ből az első 3 link 

vezet a megtanulandó szavakhoz. 

A szövegszerkesztés gyakorlásához a következő feladatokat javaslom az infofeladatok.hu weboldal 

Gyakorló feladatok, English exercises részéből: Bullets, Numbering, Multilevel list, Table1, Table2, 

Table3, Table4, illetve az 5. és 6. osztályban a karakterekről és bekezdésekről tanultak ismétlését. 

A Scratch programozás alapjainak megtanulásához javaslom az infofeladatok.hu weboldal Egyebek 

részében a Scratch.pdf fájlban található projektek tanulmányozását, illetve hasonló projektek egyéni 

megvalósítását. 

A vizsga 45 perces lesz, írásbeli szókincsteszt illetve gyakorlati feladat szövegszerkesztésből és 

Scratchből. 

 

Kémia 

A tankönyv alapján végig „A víz alkotórészei” című leckével bezárólag. 

Összefoglalás is található utána. 

 

Fizika 

 

I. Testek mozgása  Tk. 10-30 

II. Dinamika alapjai  Tk: 32-79 

 

Földrajz 

 A kőzetbolygó titkai 

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

 A trópustól a jégvilágig – A földrajzi övezetesség 

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

 Afrika, Ausztrália és a világtenger földrajza 



 „Földrajz 7.” tankönyv (2017): 88–125. oldal 

 

Biológia 

  

I.) Hazánk természetes élővilága 

- Az átalakuló természeti táj 

- Erdőink: -az erdők állatvilága 

                 - rétek mezők 

                 - folyók, tavak 

- Környezet - és természetvédelem - Nemzeti parkok 

                                                         - Természetvédelmi területek 

                                                         - Tájvédelmi körzet 

II.) Földünk változatos élővilága 

- Az élőlények környezete 

- Földünk élővilága- az övezetesség 

- A trópusi esőerdők növényvilága 

- A trópusi esőerdők állatvilága 

- Az afrikai és ázsiai esőerdők 

- Az afrikai szavannák növényvilága 

- Az afrikai szavannák állatai 

- A sivatag élővilága 

  

IV.) Alkalmazkodás a négy èvszakhoz 

- A mediterrán- szubtrópusi tájak élővilága 

- A mérsékelt övi lombhullató erdők növényvilága 

- A mérsékelt övi lombhullató erdők állatvilàga 

- A füves puszták èlővilága 

- Az északi erdőségek: a tajga 

- A tajga állatai: növényevők, ragadozók 

  

V.) Az élővilág alkalmazkodása 

- Hideg élőhelye I., II. 

- A magashegységek élővilága 

- A tengerek és tengerpartok élővilága 

- A tengerben élő halak 

- Tengeri emlősök és a tengerparton élő madarak 

 

Célnyelvi civilizáció 

 

Topics: 

  

1.  Introduction to the USA 



2.  Facts , Symbols, Anthem 

3 . Geography, Regions, States 

4 . The Discovery of America, the First Inhabitants 

5.  The Different Way of of Life of the Indians and the European Settlers 

6 . First American Writer: John Smith 

7.  The Story of Pocahontas 

8.  Thanksgiving 

9.  Why England Dominated in North America 

10.The War of Independence 

11. George Washington 

  

Felkészülni az órán kiadott fénymásolatokból és a füzetbe leírt jegyzetből lehet. 

  

Angol nyelv (Hofer Ágnes) 

Témakörök – I. félév 

Talking about how people communicate 

Using of Internet 

Mobile phones 

Talking about extreme acitvities and taking risks 

Define people, places things and ideas 

Narrate past events 

Talking about shopping habits 

How to express possibility and preference 

Talk about issues related to teen life and education 

 

Grammar: 

Present/past simple and progressive 

Comparison 

Used to 

Countable and uncountable nouns 

Quantifiers 

Defining and non-Defining clauses 

Modals 

Present perfect tenses 



Future tenses 

Both/neither 

Conditionals 1, 2 

Writing 

Writing a letter (formal/informal), story 

Essay writing 

 

Book: Full Blast 4 Student book and workbook 1-4 chapters 


