
8. évfolyam 

Matematika 

Algebrai kifejezések. Egyenletek. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel. Sorozatok. Lineáris 

függvény értelmezése, ábrázolása. Hasáb és henger felszíne és térfogata. Pitagorasz tétele és 

alkalmazása feladatokban. 

 

Magyar nyelvtan 

Összetett mondat fajtái és elemzésük 

A szóalkotás 

- szóösszetételek 

- szóképzés. 

 

Magyar irodalom 

A Nyugat írói: 

- Ady Endre 

- Móricz Zsigmond 

- Babits Mihály 

- Juhász Gyula 

- Kosztolányi Dezső 

- Karinthy Frigyes 

- Tóth Árpád   

Újabb irodalmuk 

Írók a két világháború között:  

- Tamási Áron 

- József Attila 

- Radnóti Miklós 

 

Történelem 

1. Tankönyvünk: Horváth Péter – Ispánovity Márta: Történelem 8.  

2. Fontosabb kérdéskörök: 

 Hidegháborús konfliktusok, kétpólusú világ 

A második világháborút lezáró békék lényege 

A két tömb kialakulásának lépései és jellemzői, Európa kettészakadása 

A hidegháború jellemzői 

 Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom leveréséig 

A kommunista diktatúra (Rákosi-rendszer) kialakulása, jellemzői 

Az 56’-os forradalom előzményei, eseményei, bukása 

 A két világrendszer versengése, a Szovjet tömb felbomlása 

A harmadik világ és problémái 

A hidegháború mélypontja (kubai rakétaválság) és az enyhülés lépései 



A szovjet (keleti) tömb felbomlása 

Tudomány és technika a XX. század második felében (főbb eredmények) 

 A Kádár korszak jellemzői 

56-os forradalom megtorlása, a Kádár-rendszer jellemzői (kulcsszavak alapján), bukása és a 

rendszerváltás 

 Az ezredforduló. a globalizáció kiterjedése 

A globalizáció jelentése, problémái 

Az európai integráció lépései, jellemzői 

A harmadik Köztársaság 

 

A maradék 2 fejezet. (olvasásra ajánlom). 

-Társadalmi és állampolgári ismeretek 

-Gazdasági ismeretek 

 

Technika 

Korszerű vízellátás, csatornázás. Fűtés, szellőzés. Korszerű konyhatechnikai eszközök.  A kerékpáros 

közlekedés. Útitervek. A gazdasági élet szereplői. A gépjármű üzeme.  

 

Fizika 

1. Mágneses és elektromos alapjelenségek 

2. 
Az elektromos áram és az elektromos áramkör  
Az elektromos áram hatásai Az áramerősség 

3. 
Az elektromos mező energiája Az elektromos feszültség  
Ohm törvénye Az ellenállás 

4. 

Az elektromágnes és alkalmazásai Az elektromos 
teljesítmény  
Az elektromos munka 
Az elektromos energia 

5. 
A fény terjedése  
A fényvisszaverődés  
A fénytörés és a teljes fényvisszaverődés 

6. 

A homorú és domború tükör 

A gyűjtőlencse és a szórólencse 

Optikai eszközök gyakorlati alkalmazásai. A szem és a látás  

Az infravörös és az ultraibolya fény  

A teljes elektromágneses színkép 

7. 
A fehér fény színekre bontása Színkeverés  

Fényforrások Fényszennyezés 

8. 
A Naprendszer szerkezete  
Az égitestek látszólagos mozgása 

 

Informatika 

Gyakorlati feladatok 



Szövegszerkesztés – betűtípus és bekezdés szintű műveletek, táblázatok létrehozása, formázása 

(Microsoft Word) 

Prezentációkészítés – animációk, áttűnések, dia formázása (Microsoft PowerPoint) 

Táblázatkezelés – függvények (szum, átlag, min, max), diagramok létrehozása, formázása (Microsoft 

Excel) 

Földrajz 

-Európa általános jellemzői 

- Északnyugat-Európa részletes földrajza 

- Dél-Európa részletes földrajza 

- Kelet-Európa részletes földrajza 

- Közép-Európa 

- Kárpát-medence 

- Magyarország általános természeti és társadalomföldrajzi jellemzői 

-  Hazánk nagytájainak, régióinak részletes jellemzői 

Angol nyelv 

A készüléshez ajánlott a Project 3 tankönyv és munkafüzet. (Unit 3-6) 
(Szóbeli és írásbeli.) 
 
Szóbeli 
Témakörök: 
 Me and my family 
 Our house 
 Daily routine 
 Free time, hobbies, entertainment 
 Budapest 
 Hungary 
 Our town Szombathely 
 + Situations (42) 
 
A témaköröket önállóan kell kifejteni, minden témakörről kb 5 percig beszélni. + a témakörből kapott 
kérdésekre válaszolni. 
Szituációk: 

1. Kérdezd meg mennyibe kerül ez a póló! 

2. Barátod eltörte a kezét, segíts neki kitölteni a formanyomtatványt. Kérdezd meg, hol lakik? 

3. Hívd meg a barátodat, van-e kedve veled DVD-t nézni! 

4. Étteremben vagy. Rendelj a pincértől egy ásványvizet! 

5. Nem értesz valamit, kérd, hogy ismételjék meg, amit mondtak! 

6. Hívd meg a barátodat szülinapi partira! 

7. Kérd meg a barátodat, segítsen megírni a házi feladatot! 

8. Vegyél két jegyet focimeccsre! 

9. Kérdezd meg, mikor kezdődik a film a moziban! 

10. Mutasd be a barátodat a szüleidnek! 



11. Mondj köszönetet az ajándékért! 

12. Kérdezd meg milyen film lesz 8 órakor a moziban? 

13. Kérjél elnézést késésért! 

14. Kérdezd meg, hol lehet újságot venni! 

15. Kérdezd meg az eladótól, hogy hol találod az édességeket! 

16. Kérj kölcsön vonalzót az osztálytársadtól! 

17. Kérdezd meg, mikor megy a következő vonat Londonba! 

18. Kérdezd meg, hogy jutsz el a bankhoz! 

19. Kérdezd meg, van-e a közelben gyógyszertár! 

20. Ruhaboltban vagy. Vegyél egy pulóvert! 

21. Kérdezd meg, mikor van az ismerősöd születésnapja! 

22. Rossz buszon vagy, kérdezd meg a sofőrt, hogy jutsz vissza az iskolához! 

23. Gratulálj barátodnak a jó bizonyítványához! 

24. Kérj meg valakit, hogy betűzze a nevét! 

25. Telefonon Müller/Smith úrral szeretnél beszélni. 

26. Érdeklődj a pontos idő felől! 

27. Eltévedtél, kérj segítséget, merre van a Fő tér! 

28. Bútorüzletben lámpát akarsz venni.  

29. Szomjas vagy, kérj egy pohár vizet! 

30. Éhes vagy, kérj valamit enni! 

31. Kérdezd meg a barátodtól eljön-e veled koncertre! 

32. Asztalnál ülve kérd, hogy adják oda neked a sót! 

33. Túl hangos a rádió, kérd, hogy halkítsák le! 

34. Barátod meghív moziba, nem érsz rá, indokold! 

35. Barátod meghív családi kirándulásra, fogadd el a meghívást! 

36. Kérdezd meg a barátodat, hogy van! 

37. Barátod sápadt. Kérdezd meg, mi baja van!  

38. Kérdezd meg az osztálytársadat, mit csinál a nyári szünetben!  

39. Mondd meg anyukádnak, hogy elvesztetted a pénztárcádat!  

40. Kérdezd meg, hogy szabad-e használni a mobilodat!  

41. Búcsúzz el vizsgáztatóktól!  

42. Kérdezd meg a barátodat tetszik-e neki az új cipőd! 

 
Írásbeli 
Nyelvtan: 

Articles: the with place names, a/an, the, some 
Asking and giving directions 
Present Perfect 
ever, never 
Past Continuous 
Past Simple 
Phrasal verbs 
Modal verbs: should, must, mustn’t, don’t have to 

 
Német nyelv 

8. évfolyam – német nyelv ( A WIR5  c. tk. és mf. alapján) 

Témakörök: 

- Szakmák (Berufe) (Ki, mit csinál?) pl. Was macht der Koch?  



- Szabadidős tevékenységek (das Hobby) 

- Személyleírás (külső, belső tulajdonságok, ruházat)  

 

Szituációk: 

1. Kérdezd meg mennyibe kerül ez a póló! 

2. Barátod eltörte a kezét, segíts neki kitölteni a formanyomtatványt. Kérdezd meg, hol lakik? 

3. Hívd meg a barátodat, van-e kedve veled DVD-t nézni! 

4. Étteremben vagy. Rendelj a pincértől egy ásványvizet! 

5. Nem értesz valamit, kérd, hogy ismételjék meg, amit mondtak! 

6. Hívd meg a barátodat szülinapi partira! 

7. Kérd meg a barátodat, segítsen megírni a házi feladatot! 

8. Vegyél két jegyet focimeccsre! 

9. Kérdezd meg, mikor kezdődik a film a moziban! 

10. Mutasd be a barátodat a szüleidnek! 

11. Mondj köszönetet az ajándékért! 

12. Kérdezd meg milyen film lesz 8 órakor a moziban? 

13. Kérjél elnézést késésért! 

14. Kérdezd meg, hol lehet újságot venni! 

15. Kérdezd meg az eladótól, hogy hol találod az édességeket! 

16. Kérj kölcsön vonalzót az osztálytársadtól! 

17. Kérdezd meg, mikor megy a következő vonat Londonba! 

18. Kérdezd meg, hogy jutsz el a bankhoz! 

19. Kérdezd meg, van-e a közelben gyógyszertár! 

20. Ruhaboltban vagy. Vegyél egy pulóvert! 

21. Kérdezd meg, mikor van az ismerősöd születésnapja! 

22. Rossz buszon vagy, kérdezd meg a sofőrt, hogy jutsz vissza az iskolához! 

23. Gratulálj barátodnak a jó bizonyítványához! 

24. Kérj meg valakit, hogy betűzze a nevét! 

25. Telefonon Müller/Smith úrral szeretnél beszélni. 

26. Érdeklődj a pontos idő felől! 

27. Eltévedtél, kérj segítséget, merre van a Fő tér! 

28. Bútorüzletben lámpát akarsz venni.  

29. Szomjas vagy, kérj egy pohár vizet! 

30. Éhes vagy, kérj valamit enni! 

31. Kérdezd meg a barátodtól eljön-e veled koncertre! 

32. Asztalnál ülve kérd, hogy adják oda neked a sót! 

33. Túl hangos a rádió, kérd, hogy halkítsák le! 

34. Barátod meghív moziba, nem érsz rá, indokold! 

35. Barátod meghív családi kirándulásra, fogadd el a meghívást! 

36. Kérdezd meg a barátodat, hogy van! 

37. Barátod sápadt. Kérdezd meg, mi baja van!  

38. Kérdezd meg az osztálytársadat, mit csinál a nyári szünetben!  

39. Mondd meg anyukádnak, hogy elvesztetted a pénztárcádat!  

40. Kérdezd meg, hogy szabad-e használni a mobilodat!  

41. Búcsúzz el vizsgáztatóktól!  

42. Kérdezd meg a barátodat tetszik-e neki az új cipőd! 

 
1.Was kostet das T-shirt? 



2.Wie komme ich zur Schule zurück? 

3.Wo wohnst du? 

4. Ich gratuliere dir! 

5.Hast du Lust, einen Film zu sehen? 

6.Buchstabiere deinen Name! 

7.Ich möchte ein Mineralwasser! 

8. Ich möchte mit Herrn Müller sprechen! 

9.Wiederhole das, bitte! 

10.Wie spät ist es? 

11. Ich möchte dich zur Party einladen! 

12.Wo ist der Hauptplatz? 

13.Ich verstehe die Hausaufgabe nicht! Hilf mir, bitte! 

14.Ich möchte eine Lampe kaufen! 

15. Ich möchte zwei Karten kaufen! 

16.Ich möchte ein Glas Wasser! 

17. Wann beginnt der Film? 

18. Ich möchte etwas essen! 

19. Er ist mein Freund! 

20. Kommst du mit mir ins Konzert? 

21.Vielen Dank für das Geschenk! 

22. Geben Sie mir den Salz! 

23. Was läuft um 8 Uhr im Kino? 

24.Stellen Sie das Radio leiser! 

25.Entschuldigung für die Verspätung! 

26.Tut mir Leid, ich habe keine Zeit! 

27.Wo kann ich Zeitung kaufen? 

28.Vielen Dank für die Einladung! 

29. Wo sind die Süssigkeiten? 

30.Wie geht es dir? 

31. Gib mir bitte ein Lineal! 

32. Was fehlt dir? 

33. Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? 

34. Was machst du in den Sommerferien? 

35.Wie komme ich zur Bank? 

36. Ich habe meine Geldtasche verloren! 

37. Gibt es in der Nähe eine Apotheke? 

38. Darf ich mein Handy benutzen? 

39.Ich möchte einen Pullover kaufen! 



40. Auf Wiedersehen! 

41. Wann hast du Geburtstag? 

42.Gefallen dir meine neuen Schuhe? 

 

Nyelvtan: 

- werden – a jövő idő alkalmazása, a werden ige ragozása 

- birtokos eset pl. der Rock des Mädchens 

- melléknév fokozás, összehasonlítás 

Biológia 

I. félév 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 

Testfelépítés 

 

 Szerveződési szintek: Sejt, szövet, szerv. Szövetek jellemzése, 
felismerése 

 Mozgásszervrendszerünk 
o Csontrendszerünk, 
o  izmaink.  

 A bőr felépítése. 

Szervezetünk 

anyagcseréje 

 

Felépítő és lebontó 

folyamatok 

 

 A táplálkozási szervrendszer  
o részei és  
o jellemzői,  
o betegségei.  
o a fog rajza, fogképlet 
o emésztőmirigyek és nedvei 

 Légzési szervrendszer  
o részei és  
o jellemzői,  
o betegségei. 
o a ki- és belégzés folyamata 
o újraélesztési technika 

 A vér és a keringési szervrendszer  
o alkotói és  
o jellemzői,  
o betegségei. 
o a kis- és nagyvérkör 
o vércsoportok 

 Kiválasztó szervrendszer  
o alkotói,  
o  jellemzői,  
o betegségei, a művesekezelés 

II. félév  

Szabályozás 

 

 Szabályozó rendszerek 
 Idegi működés,  

o az idegrendszer felépítése (központi-környéki) 
o feladata 
o a vegetatív idegrendszer (szimpatikus-paraszimpatikus) 
o a reflexek (feltétlen-feltételes) 



 érzékszervek, érzékelés 
o látás, hallás, egyensúlyérzékelés, szaglás, ízérzékelés 

működése és  

betegségei.  

o Hormonrendszer, működése és betegségei. 

Szaporodás  Szaporodási szervrendszer  
o működése és  
o betegségei.  

 Az emberi élet szakaszai és jellemzésük. 
o a megtermékenyítés 
o a méhen belüli élet 
o a születés 
o A születés utáni egyedfejlődési szakaszok legjellemzőbb testi és 
lelki megnyilvánulásainak összehasonlítása, különös tekintettel az 
ember életkora és viselkedése közötti jellemzői. 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

 

Minimum követelmények a 8. évfolyam végén 

 

 Lássa a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést.


 Értse az emberi sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot.


 Legyen tisztába a bőr és a mozgásrendszer felépítésével és alapvető működési 
sajátosságaival.



 Legyen tisztába saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival.


 Legyen tisztában szervezete építő és lebontó anyagcsere folyamataival.


 Legyen tisztába a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-
pszichológiai problémáival.



 Ismerje az ivaros szaporodás előnyeit, szerepüket a fajok fennmaradásában, a földi élet 
változatosságának fenntartásában.



 Ismerje a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az 
egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait.



 Értse a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában.


Kémia 

I. félév 

TÉMAKÖR TARTALOM 



KÉMIA A 

TERMÉSZETBEN 

 

A FŐCSOPORTOK IV.V,VI.VII.VIII. (ELEMEK, VEGYÜLETEK)  

o Hidrogén,  
o A halogének 
o A levegő (szmog, üvegházhatás) 
o A víz – szerepe, szennyezése  
o Ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz 
o Ásványok, kőzetek, ércek 
o A szén és oxidjai, a szénsav  

 

KÉMIA AZ IPARBAN 

 

A FŐCSOPORTOK I,II.III.&MELLÉKCSOPORTOK  

(ELEMEK, VEGYÜLETEK) 

o A vegyipar fejlődése napjainkban 
o Savak, bázisok, sók 
o Mész Gipsz és cement 
o Az alumínium Az alumínium ásványai 
o A vas, a kobalt és a nikkel Hogyan lesz a vashulladékból acél? 
o A fémek előállítása (Al és Fe)  
o A fémek korróziója, fémionok 
o Porcelán, finomkerámia, üveg  
o A papír 
o Műanyagok  
o Energiaforrásaink (megújuló, nem megújuló) 

 

 

II. félév 

SZERVES VEGYÜLETEK 

SZERVES VEGYÜLETEK 

o A szén vegyületei  
o Alkoholok és szerves savak 
o Szénhidrátok 
o Fehérjék 
o Zsírok, olajok 
o Az egészséges táplálkozás  
o Szenvedélybetegségek 

 

KÉMIA A 

HÁZTARTÁSBAN 

HÉTKÖZNAPI KÉMIA 

o Savak, lúgok, sók biztonságos használata 
o Háztartási vegyszerek 
o Mosás, tisztítás Csomagolóanyagok és hulladékok kezelése 
o Az energia kémiai tárolása 
o Permetezés és műtrágyázás 

 

 

  



A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI - Minimum követelmények a 8. évfolyam végén 

 

 Értse a vizes oldatok kémhatásának okát.


 Ismerje az indikátor fogalmát, alkalmazásának mechanizmusát.


 Ismerje a sav, bázis jelentését, szerepét a reakciókban 
 Ismerje a tömegmegmaradás törvényét, a kémiai számítások alapját.



 Tudja jelölni a megismert kémiai változásokat és mennyiségileg értelmezni.


 Értse a semlegesítési reakció lényegét.


 Ismerje a kémiai elem és vegyület fogalmát.


 Tudja jellemezni a különböző elemcsoportokat a periódusos rendszer alapján


 Tudja megkülönböztetni a fémes és nemfémes elemeket tulajdonságaik szerint


 Ismerje a fontosabb elemek és vegyületek tulajdonságait, előfordulásukat, 
alkalmazásukat



 Ismerje az oxidok, savak, bázisok fontosabb képviselőinek tulajdonságait és 
gyakorlati alkalmazásait, környezeti hatásait



 Ismerje az oxidok, savak, bázisok, sók összetételét, keletkezését, jelölését


 Ismerje a fémek korróziós folyamatát


 Ismerje a fémek előállításának általános elveit


 Tudjon egyszerű kémiai számításokat végezni a megismert kémiai reakciók alapján


 Tudja jellemezni a kémhatást a pH értékeivel


 Tudja kimutatni a vizes oldatok kémhatását indikátorok segítségével


 Ismerje a rendelkezésre álló energiaforrásokat


 Ismerje a fontosabb vegyipari eljárásokat, ezek nyersanyagait és az eljárás kémiai 
alapjait (kénsav-, alumínium-, vas- és acélgyártás)



 Ismerje a háztartásban alkalmazott vegyi anyagokat, azok használatát


 Ismerje az energiaforrások keletkezését, előfordulását, hasznosítását


 Tudja, hogy az energiaforrások felhasználása milyen előnyökkel és veszélyekkel jár
 


