
6. évfolyam 

Matematika 

Műveletek racionális számokkal. Oszthatóság. Tengelyes, középpontos szimmetria. Arányosság, 

százalékszámítás. Szögek szerkesztése, szakaszfelező merőleges szerkesztése. 

Magyar nyelvtan 

Az ige helyesírása, ragozása 

A névszók és helyesírásuk 

Az igenevek 

A határozószók 

 

Magyar irodalom 

Mondák, népballadák, balladák 

Arany János: Toldi 

- Arany és Petőfi barátsága 

Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram 

               A Reményhez 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 

Történelem 

1. Tankönyvünk: Horváth Péter – Hámori Péter Történelem 6.  

2. Fontosabb kérdéskörök: 

 A magyar királyság virágkora 

Anjou királyok. I. Károly, I (Nagy) Lajos 

Zsigmond uralkodása, magyar városok fejlődése 

Hunyadi János török ellenes harcai 

Hunyadi Mátyás uralkodása.  

1526 Mohács. A középkori Magyarország bukása 

 A világ és Európa a kora újkorban 

Nagy földrajzi felfedezések 

A felfedezések hatása 

Spanyolország, Anglia, Franciaország, Oroszország a 15-16. században 

Amerikai Egyesült Államok létrejötte. Függetlenségi háború. 

 Magyarország a kora újkorban 

Élet a három részre szakadt Magyarországon 

Várháborúk. Kőszeg, Eger, Szigetvár ostroma 

A török kiűzése Magyarországról 

Rákóczi szabadságharc 

Hazánk a Habsburg birodalomban 18. sz Mária Terézia, II. József 

 Forradalmak kora 

Francia forradalom és Napóleon kora 

Ipari forradalom. Feltalálók-találmányok 



Reformkori Magyarország. Kossuth Lajos, Széchenyi István 

1848. március 15. Pesti forradalom  

1848/49 Forradalom és szabadságharc Magyarországon 

Technika 

Az építkezés anyagai. Közérzet és komfort. A lakás beosztása, berendezése. Szobai dísznövények, 

gyógynövények. A konyha, mint munkahely. Veszélyes anyagok a háztartásban. Közösségi 

közlekedés. 

 

Informatika 

Gyakorlati feladatok 

Szövegszerkesztés – betűtípus és bekezdés szintű műveletek (Microsoft Word) 

Mappa- és fájlműveletek (mappaszerkezet kialakítása) 

Imagine Logo – programozás alapjai (alaputasítások) 

 

Természetismeret 

 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

BIOLÓGIA AZ ERDŐ ÉLŐVILÁGA 

o Erdőtípusok: tölgyes, bükkös, fenyves 
o Fák: tölgyfa, bükkfa, fenyőfa 
o Cserjék 
o Virágos lágyszárúak 
o Gombák 
o Virágtalan növények (mohák, zuzmók, harasztok) 
o Emlősök 
o Madarak 
o Ízeltlábúak 

 AZ EMBER szervezete és egészsége 

o Testünk felépítése – életjelenségek 
o A bőr 
o Mozgás 
o Táplálkozás, Légzés, Keringés, Kiválasztás 
o Szabályozás, Érzékelés 
o Szaporodás, Egyedfejlődés 

 VIZEK, VÍZPARTOK ÉLŐVILÁGA 

o Mikroszkópikus élőlények 
o Vizi növények 
o Mocsárrétek, Ártéri erdő növényei 
o Gerincesek (emlősök, madarak, hüllők, kétéltűek, halak) 
o Gerinctelenek (ízeltlábúak, puhatestűek, férgek) 



FIZIKA KÖLCSÖNHATÁSOK ÉS ENERGIA 

o Melegítés, hűtés 
o Mágnesesség 
o Elektrosztatikai jelenségek 
o Mozgás 
o Gravitáció 
o Energia 

FÖLDRAJZ TÁJÉKOZÓDÁS 

o FÖLD 
o Koordináta rendszer (szélességi, hosszúsági körök) 
o Térkép használat 
o FÖLD bolygó 
o Éghajlati övezetek 
o Európa éghajlata 

 HAZÁNK, MAGYARORSZÁG 

o Hazánk nagy tájai  
o Alföld, Kisalföld 
o Dunántúli-dombság 
o Északi-khg.,  Dunántúli-khg. 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

Minimum követelmények a 6. évfolyam végén  

 Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-

társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe 

a közöttük levő kölcsönhatásokról.

 Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit.

 Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet –

szervezet - életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket.

 Képes legyen az élőlényeket különböző szempontok alapján csoportosítani.

 Lássa az élő és az élettelen környezeti tényezők közötti összefüggést.

 Tudjon példát mondani szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység 

környezeti hatásaira. Tudja a természetes és a mesterséges táj közötti különbséget.

 Ismerje nemzeti parkjaink helyét és értékeit.

 Alakuljon ki az egészséges életmód, a természetjárás iránti igénye.

 Ismerje a természetjárás és a gombafogyasztás szabályait.

 Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. 

csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket 

önállóan levonni.

 Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt.



 Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei, melyek segítségével 

képes legyen egy általa választott téma önálló feldolgozására és bemutatására!

 Tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni. 

Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából. Anyag - és energiatakarékos 

életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható 

fejlődéshez.

 Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi 

értékek védelmére.

 

Angol nyelv 

A készüléshez ajánlott a Project 2 tankönyv és munkafüzet.  
(Szóbeli és írásbeli.) 
 
Témakörök: 

1. Család Én és a családom. Családtagok bemutatása. Családi események, közös programok. 
Családi ünnepek. Napirend. 

2. Otthon Otthonom, szűkebb környezetem Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 
Lakóhelyem, tágabb környezetem. 

3. Étkezés Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. Receptek, főzés, 
sütés. 

4. Idő, időjárás Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás, időjárási 
jelenségek megfigyelése. 

5. Öltözködés Évszakok és ruhadarabok. Kedvenc ruháim.  
6. Sport Testrészek és mozgás. Sportok, sportfelszerelések. Kedvenc sportom.  
7. Iskola, barátok Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, barátaim. 

Tanórán kívüli közös programjaink. Iskolai élet más országokban. 
8. Szabadidő, szórakozás Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Internet, interaktív 

játékok. Közös időtöltés barátokkal. 
9. Természet, állatok Kisállatok. Kedvenc állataim. Állatok a ház körül. Vadon élő és állatkerti 

állatok. Állatok a nagyvilágban. Kontinensek. 
10. Ünnepek és szokások Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a nagyvilágban.  
11. Város, bevásárlás Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, útbaigazítás. 

Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás. Az én városom/falum. 
12. Utazás, pihenés Vakáció, nyaralás. Közlekedési eszközök.  
13. Fantázia és valóság Kedvenc olvasmányaim, könyveim. Képzeletem világa. 
14. Zene, művészetek Kedvenc zeném, együttesem. Film- és színházi élményeim. 
15. Környezetünk védelme Veszélyeztetett állat- és növényvilág. Szelektív hulladékgyűjtés. 
16. Egészséges életmód A rendszeres testedzés. A helyes táplálkozás. 

 
Nyelvtan: 

Present continuous 
Present Simple 
Past Simple 
Adverbs of frequency 
Countable, uncountable nouns 
Articles: a/an, some, the 
How much / many 
Comparative and superlative adjectives 



Going to 
Adjectives and adverbs 

 

Német nyelv 

6. évfolyam – német nyelv ( A WIR3 c. tk. és mf. alapján) 

Témakörök: 

- Az orvosnál (betegség kifejezése, gyógymódok, gyógyszerek, pl. tabletta, köptető stb.) 

- Egészséges életmód (táplálkozás – élelmiszerek) 

- Bemutatkozás, napirend 

- Európai országok és nyelvek (Deutschland – Deutsch) 

 

Nyelvtan: 

- múlt idő (Perfekt) 

- módbeli segédigék (dürfen, müssen) 

- részes eset 

- időhatározók (tegnap – ma – holnap – jövő héten stb.) 


