7. évfolyam
Matematika
Műveletek racionális számokkal. Hatvány értelmezése, számolása. Algebrai kifejezések. Egyenletek
megoldása. Háromszögek szerkesztése. Sokszögek és kör kerülete, területe. Tengelyes, középpontos
szimmetria.
Magyar nyelvtan
Az egyszerű mondat szerkezete
Mondatrészek
Magyar irodalom
Reformkor és romantika Magyarországon
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Huszt
Parainesis
Vörösmarty Mihály: Szózat
Szabad sajtó
Petőfi Sándor költészete
Arany János költészete
Tompa Mihály: A madár fiaihoz
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai című regény
Kisepikai alkotások

Történelem
1. Tankönyvünk: Horváth Péter – Történelem 7.
2. Fontosabb kérdéskörök:








A nemzetállamok kora
Olasz és a Német egység kialakulása
É-Amerikai polgárháború
A brit világbirodalom, gyarmatosítás
II. ipari forradalom
Önkényuralom és kiegyezés
Hazánk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése után
1867 Kiegyezés
Az Osztrák- Magyar Monarchia,
Élet a dualizmus korabeli Magyarországon (társadalom, művelődés, egészségügy stb.)
A nagyhatalmak versengése és az első világháború
Harc a gyarmatokért. Az I. világháború okai
Az I. világháború
Magyarország az I. világháborúban
1917. Forradalom Oroszországban
A két világháború között
Európa az I. világháború után. Párizs környéki béke



A nagy gazdasági világválság
Kommunista diktatúra a Szovjetunióban
Németország a két világháború között, Hitler hatalomra jutása
Őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság Magyarországon
Horthy korszak
A második világháború
A világháború kezdete
Totális háború. Holokauszt
A második világháború befejezése
Magyarország

Technika
Természeti energiák hasznosítása. A víz. Hulladékok kezelése, hulladék-anyagok hasznosítása.
Kulturált közlekedés. Ruhaneműk tisztántartása. Fémes anyagok és megmunkálásuk. A világítás
fejlődése.

Fizika

1.

2.

3.

4.

5.

A TESTEK MOZGÁSA
A testek mozgása.
Nyugalom és mozgás.
A sebesség. A megtett út és az idő.
A változó mozgás
Az átlag- és pillanatnyi sebesség
A DINAMIKA ALAPJAI
A testek tehetetlensége
A sűrűség. A tömeg és a térfogat
A DINAMIKA ALAPJAI
Az erő, az erő mérése.
A mozgásállapot megváltozása
A gravitációs erő és a súly
A súrlódási erő és a közegellenállási erő
A rugalmas erő
Erő – ellenerő.
Több erő együttes hatása.
A DINAMIKA ALAPJAI
A lendület.
A munka.
A forgatónyomaték.
Egyensúly az emelőn.
Egyensúly a lejtőn
A NYOMÁS
A szilárd testek nyomása
A hidrosztatikai nyomás
A légnyomás
A közlekedőedények

6.

7.

8.

9.

10.

A NYOMÁS
Arkhimédész törvénye. A testek úszása
HŐTAN
A hőmérséklet mérése
A hőtágulás
A hőterjedés
HŐTAN
A testek felmelegítése munkavégzéssel
A testek felmelegítése tüzelőanyagok elégetésével
A termikus kölcsönhatás
A fajhő. Az anyag részecskeszerkezete
HŐTAN
Halmazállapot változások
Az olvadás és a fagyás
A párolgás
A forrás és lecsapódás
HŐTAN
Az energia; az energia fajtái
Energiaváltozások; az energia megmaradása
A hőerőgépek működése
A teljesítmény
A hatásfok

Informatika
Gyakorlati feladatok
Szövegszerkesztés – betűtípus és bekezdés szintű műveletek, táblázatok létrehozása, formázása
(Microsoft Word)
Mappa- és fájlműveletek (mappaszerkezet kialakítása)
Keresés az Interneten, e-mail küldés és fogadás, csatolt állományok

Földrajz
- A felszín változásai, földtörténet
- A világtenger
- A gazdasági ismeretek alapjai
- Afrika
- Ausztrália, Óceánia
- Amerika
- Ázsia
- Bevezetés Európába

Angol nyelv
A készüléshez ajánlott a Project 3 tankönyv és munkafüzet. (Unit 1-4)
(Szóbeli és írásbeli.)
Témakörök:
1. Család Én és a családom. Családtagok bemutatása, családfa. Családi események, közös
programok. Családi ünnepek. Nagyszüleim világa.
2. Otthon Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.
Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvilágban.
3. Étkezés Napi étkezések.
4. Idő, időjárás Az óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás. Természeti
katasztrófák.
5. Öltözködés Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa.
6. Sport Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések. Extrém sportok.
Sportversenyek.
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. Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. Közös időtöltés barátokkal.
9. Természet, állatok Kontinensek, tájegységek.
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. Híres városok és nevezetességeik.
12. Utazás, pihenés Vakáció, nyaralás. Osztálykirándulás. Közlekedési eszközök. Utazás belföldön
és külföldön.
13. Fantázia és valóság Képzeletem világa. Utazás a jövőbe.
14. Zene, művészetek Kedvenc zeném, együttesem. Film- és színházi élményeim.
15. Környezetünk védelme Szelektív hulladékgyűjtés. Környezettudatos viselkedés.
16. Egészséges életmód A rendszeres testedzés. A helyes táplálkozás. Betegségek és megelőzésük.
17. Felfedezések Nagy földrajzi felfedezések.
18. Tudomány, technika Feltalálók és találmányok. A jövő technikai vívmányai.
19. Múltunk és jövőnk Családom múltja, gyökereim. Az én jövőm. A jövő iskolája. A jövő városa.
Földünk jövője.
20. Média, kommunikáció Internet, interaktív játékok, közösségi oldalak. Infokommunikációs
eszközök a mindennapokban. A média szerepe a hétköznapokban.
21. Földünk és a világűr A naprendszer és a bolygók A Nap és a csillagok. Utazások az űrben.
Nyelvtan:
Present Simple
Present Continuous
Past Simple
will for the future
will for decisions
Past Continuous
Articles: the with place names, a/an, the, some
Asking and giving directions
Német nyelv

A WIR4 c. tk. és mf. alapján
Témakörök:
-

A városban (in der Stadt) (járművek, intézmények, boltok, mit, hol lehet venni. pl. Wo kann
man Brot kaufen?)
Útbaigazítás (Wo ist die Bank? Wie komme ich zur Bank?)
Saját lakás/szoba (Meine Wohnung, mein Zimmer)
Bemutatkozás, egy másik ember bemutatása, leírása (Personenbeschreibung)

-

Nyelvtan:
-

Wo? – Wohin? (Részes és tárgy esettel álló elöljárószavak)Pl. Wo liegt das Buch? – Auf dem
Tisch.
Múlt idő (Perfekt, Präteritum)
módbeli segédigék

-

Biológia
I. félév
TÉMAKÖRÖK
HAZAI ÉLETKÖZÖSSÉGEK

TARTALMAK
 ERDŐ - VÍZ, VÍZPART - RÉTEK


TÁVOLI TÁJAK
ÉLETKÖZÖSSÉGEI





ÖKOLÓGIA












FORRÓ ÖVEZET
o Esőerdő (Afrika, Ázsia, Amerika)
o Szavannák
o Sivatagok
o Termesztett növények (kávé, kakaó, banán, …)
MÉRSÉKELT ÖVEZET
o Mediterrán, szubtrópusi tájak
o Füves puszták
o Tajga
HIDEG ÖVEZET
o Tundra
o Sarkvidék
TENGEREK ÉLŐVILÁGA
MAGASHEGYSÉGEK ÉLŐVILÁGA
Az élőlények környezete
Alkalmazkodás, Tűrőképesség
Kölcsönhatások az életközösségekben
Anyagforgalom az életközösségekben
Természetes és mesterséges életközösségek
A környezetszennyezés hatása az életközösségekre,
Talaj-, víz-, levegőszennnyezés
Környezetkárosodás az egész Földön, „Gondolkodj globálisan, cselekedj
lokálisan!”

II. félév
RENDSZERTAN





FAJISMERET
Az élővilág törzsfejlődése és a jelenkori élővilág
Az élőlények rendszerezése – a rendszerezés alapjai

Növények országa








RENDSZERTAN

Állatok országa

ORSZÁG-TÖRZS-OSZTÁLY-FAJ
Sejtmagnélküliek és sejtmagvas egysejtűek
A gombák országa
Virágtalan növények:
o A moszatok,
o a mohák
o a zuzmók és a
o harasztok
Virágos növények:
o Nyitvatermők,
o zárvatermők (kétszikűek és az egyszikűek)
o Szivacsok
o Csalánozók
o Gyűrűsférgek
o Puhatestűek
 fejlábúak
 kagylók
 csigák
o Ízeltlábúak
 rákok
 pókok
 rovarok
o Gerincesek
 halak
 kétéltűek
 hüllők
 madarak
 emlősök

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI
Minimum követelmények a 7. évfolyam végén



 Értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének
összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel.



 Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a biológiai
sokféleség érték.



 Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket
alkotó legfontosabb fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot összeállítani.



 Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit.



 Tudja bemutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük
hasonlóságait és különbségeit.



 Ismerje az életközösségek változatosságának és változásának okait.



 Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között.



 Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.
 Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait.


 Tudja elhelyezni morfológiai jellegzetességeik alapján, az ismert élőlényeket a
fejlődéstörténeti rendszerben.
Kémia
I. félév
TÉMAKÖR
MINDENNAPI
ANYAGAINK,
VÁLTOZÁSOK

TARTALOM
Az anyag tulajdonságai és változásai
Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok
A levegő, szennyezése és védelme
Az égés és a tűzoltás
A víz
Oldatok
Keverékek és oldatok szétválasztása Szétválasztási műveletek
Az oldatok töménysége
A víz alkotórészei
Az anyagok és a reakciók csoportosítása

ATOMOK,
ELEMEK

Az elem és az atom
Az atom felépítése
Az elektronburok
Az első 20 elem atomjának elektronszerkezete
Az atomok és elemek „térképe”: a periódusos rendszer
Tájékozódás a periódusos rendszerben
Az anyagmennyiség

II. félév
ELEMEK ÉS

Fémek és nemfémek

VEGYÜLETEK

Elemmolekulák
Vegyületmolekulák
Ionok és ionvegyületek
Az anyagok csoportosítása; elemek és vegyületek; képletszerkesztés

KÉMIAI REAKCIÓK

A kémiai reakció
A kémiai egyenlet
Az egyenletírás lépései
Kémiai számítások

Oxidáció és redukció, redoxireakciók
Savak – savas kémhatás, Bázisok – lúgos kémhatás, Közömbösítés
Az anyagok és reakciók jelölése és csoportosítása
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI - Minimum követelmények a 7. évfolyam végén

 Ismerje
o
 a balesetmentes kísérletezés szabályait, a köznapi életben is előforduló veszélyességi jeleket.
o a tanult anyagok ( levegő, víz, hidrogén, oxigén, jód ) tulajdonságait. A tulajdonságok alapján tudja
 azonosítani az anyagokat.
o az anyag halmazállapotait, a halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozásokat.

 Értse az alábbi fogalmak tartalmát:
o
 fizikai-, kémiai változás; 
o
 exoterm-, endoterm folyamat;
o
 vegyület, keverék, oldat, elem;

o
 illetve tudjon megfelelő csoportosításokat elvégezni a fogalmak ismeretében.
 Ismerje az anyagi tulajdonságok megállapításának és a keverékek szétválasztásának
 módszereit.

 Értse a szétválasztási művelet és az anyagi tulajdonságok közötti összefüggést.
 Ismerjék az oldódás folyamatát, oldatok összetevőit, oldat fogalmát, a töménység, tömeg%
 fogalmak tartalmát.

 Tudjon önállóan egyszerű töménység számítási feladatokat megoldani.

 Ismerjék a levegő- és a vízszennyező anyagait és ezek káros hatását.

 Tudja értelmezni az oldhatósági adatokat, grafikonokat.
 Tudja a periódusos rendszer első 20 elemének, és még 10 a köznapi életben fontos elemnek
a kémiai jelét.

 Értse a vegyjel, képlet minőségi és mennyiségi jelentését.

 Ismerje a mól fogalmát, jelentését, jelölését.

 Ismerjék az atom összetételét, az atomot felépítő elemi részecskék nevét, töltését, tömegét.

 Ismerje a rendszám fogalmát.

 Értse az elektronburok felépülésének elvét.

 Tudja az atom és ion fogalmakat.

 Értse az anyagmennyiség és a moláris tömeg kapcsolatát.

 Értse az egyszerű ion keletkezésének folyamatát atomból, a nemesgáz-szerkezet stabilitása
 és kialakulása alapján.

 Értse a periódusos rendszer felépítésének elvét, a periódusok és a csoportok kiépülését.

 Tudja megállapítani az atomok, ionok összetételét a periódusos rendszerbeli hely alapján.

 Ismerje a tanult vegyületek tulajdonságait, felhasználását, előállítását.

 Tudja értelmezni mennyiségi szempontból a megismert kémiai jelöléseket.

 Ismerje az ionos- és a kovalens kötésű vegyületek vízben történő oldódásának folyamatát.
 Ismerje oxidáció, redukció fogalmakat, oxidálószer, redukálószer jelentését, szerepét a
 reakciókban.

 Ismerje a tömegmegmaradás törvényét, a kémiai számítások alapját.
 Tudja jelölni a megismert kémiai változásokat és mennyiségileg értelmezni.

