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5.évfolyam követelményei 

 

 

Magyar irodalom 

 
 

1. Mesék  

- mesék fajtái (a tanult mesékből példák ezekre)  

- mesejellemzők  

 

 

2. Petőfi Sándor és a János vitéz  

- Petőfi Sándor élete  

- a János vitéz tartalma, műfaja (elbeszélő költemény)  

 

 

3. Költői kifejezőeszközök  

- fogalmak: megszemélyesítés, hasonlat, metafora  

- felismerésük  

 

 

4. A mítosz és a mitológia  

- a mítosz és a mitológia fogalma  

- Biblia (elnevezése, részei)  

- A teremtés története  
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Magyar nyelvtan 

 
1. Hang és betű:  

 

˗ a hang és a betű fogalma  

˗ a magánhangzók és a mássalhangzók jellemzői  

˗ hangrend  

˗ az ábécé és a betűrend  

 

 

2. A magyar helyesírás alapelvei  

 

˗ a 4 alapelv megnevezése példákkal  

 

 

3. Hangalak és jelentés a szavakban  

 

˗ a szócsoportok megnevezése, ábrájuk, példák  

 

 

4. A szavak szerkezete:  

 

˗ egyszerű és összetett szavak  

˗ a toldalékos szavak részei (szótő, toldalék)  

˗ a toldalékok fajtái  
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Matematika 

 

1. Számok írása, olvasása  

2. A négy alapművelet, egyszerű arányossági feladatok  

3. Mértékváltás  

4. A szög fogalma, fajtái, és szögmérés  

5. Nyitott mondatok  

6. Műveleti sorrend  

7. A négyzet, téglalap - K és T meghatározás  

8. Testek  

a. kocka, téglatest, jellemzés, A és V számítás 
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Angol nyelv 
 

 

Az írásbeli vizsgák egységesen minden évfolyamon adott tanév nyelvtani struktúráira, és 

szókincsbeli ismeretanyagára épülnek. Az írásbeli vizsga másik része egy olvasott 

szövegértési gyakorlat, ahol adott angol szöveget kell feleletválasztós kérdések, vagy igaz-

hamis állítások alapján feldolgozni. 

 

 

A szóbeli vizsga két részből áll. A vizsga első felében irányított kérdésekre válaszol a 

vizsgázó adott témakörök alapján, a második részben egy rövid, angol nyelvű szöveget kell 

elolvasni, és annak tartalmát ismertetni, kérdések alapján feldolgozni vagy lefordítani. 

 

Írásbeli vizsga 

Az írásbeli vizsga feladataihoz szükséges nyelvtani szerkezetek: 

− „be” a létige 

− Personal Pronouns (Személyes névmások) 

− Yes-No Questions (Eldöntendő kérdések) 

− Wh-questions (Kérdőszavas kérdések) 

− Have got 

− Possessive Pronouns and Adjectives(Birtokos névmások és melléknevek) 

− Object Pronouns (Tárgyesetben lévő személyes névmások) 

− Present Simple Tense (Egyszerű Jelen idő) 

Szóbeli vizsga 

 

Témakörök: 

− Bemutatkozás 

− Család 

− Napirend 

− Szabadidő 

− Háziállatok 

− Lakás, szoba, bútorok 

− Ételek és italok 


