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7. osztály kémia minimum követelmények:  
 

Fontosabb balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok, veszélyesség-jelek felismerése és értelmezés. A 
kémiai veszélyek felismerése és kezelése: „Mit tennél baleset esetén?” - szituációk. Viselkedési 
szabályok a kémia tanteremben, és kísérletezés közben.  
Hétköznapi tárgyaink anyagai és a kémia kapcsolatának felismerése. Fontosabb laboratóriumi 
eszközök, anyaguk, felépítésük és funkciójuk kapcsolatának felismerése.   
Elem, vegyület, keverék, oldat fogalma. A kémiailag tiszta, és a kémiailag nem tiszta anyagok 
közötti különbség felismerése.  
Vegyjel, képlet fogalma, az ezek közötti különbségek.  
 
A fizikai- és kémiai tulajdonságok megkülönböztetése. A kristálycukor példáján a fizikai- és kémiai 
változás különbségének megismerése.  
Tanulói kísérletek megtervezése/elvégzése/tapasztalatok rögzítése, értelmezése: Hőtermelő 
változások: - égés (etanol), lúgkő oldódása. Hőelnyelő változások: - éter párolgása, kálisalétrom 
oldódása.   
A levegő, mint gázelegy. A levegő térfogatszázalékos összetétele.  
 
A levegőbe kerülő szennyezések, szilárd, folyékony és gáz szennyezőanyagok. Következmények, és 
védekezés.  
Kémiailag tiszta víz, édesvíz, tengervíz (sótartalma tömegszázalékban), élő szervezetek víztartalma. 
Víz alapvető fizikai kémiai tulajdonságai.  
 
Az oldat fogalma és helye az anyagok rendszerében. Az oldat összetevői: oldószer és oldott anyag. 
Az oldódás folyamatának értelmezése. 
 
A szilárd keverékek elválasztási módszerei: a kioldás, a mágneses elválasztás, a szitálás és az 
ülepítés. A bepárlás és a lepárlás módszerének ismerete. A párlat fogalma. A desztillált víz 
előállításának módszere.  
A tömegszázalék fogalmának ismerete. A térfogatszázalék fogalmának megértése. Az oldat 
készítésének lépései. A telített és telítetlen oldat fogalmának ismerete.  
A tömegszázalék fogalmának ismerete. A térfogatszázalék fogalmának megértése. Az oldat 
készítésének lépései. A telített és telítetlen oldat fogalmának ismerete.  
A három halmazállapot összehasonlító jellemzése. A halmazállapot-változások fogalmának 
megértése, a tanár által meghatározott fogalmak ismerete. 

 

7. osztály földrajz minimum követelmények:  
 
1. A földfelszín változásai 
- külső-belső felszínformáló erők 
- kőzetlemezek mozgásai, következmények 
- kőzetek csoportosítása, ásványkincsek 
- földtörténeti korok 
2. Óceánok, tengerek 
- jellemzése, gazdasági haszna, védelme 
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3. Afrika 
- fekvése, partvonala, tájai 
- éghajlata 
- mezőgazdasági jellemzők 
- erőforrásai - ipar 
- Egyiptom 
4. Ausztrália, Óceánia 
- fekvése, partvonala, tájai 
- éghajlata 
- gazdasága 
5. Sarkvidékek 
- összehasonlító elemzés 
6. Amerika 
- fekvése, partvonala, tájai 
- éghajlat 
- USA 
- Mexikó 
- Brazilia 
7. Ázsia 
- fekvése, partvonala, tájai 
- éghajlata 
- Dny-Ázsia - olajországok 
- India 
- Kína 
- Japán 
- Dk-Ázsia 
 

7. osztály informatika minimum követelmények:  
 
• A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni.  
• Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.  
• Tudja használni az operációs rendszer néhány szolgáltatását.  
• Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, hang).  
• Tudja használni az elektronikus levelezés alapszolgáltatásait.  
• Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat készíteni.  
• Ismerje a könyvtártípusokat. Tudja használni az elektronikus könyvtárat. Tudjon információt 
keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az interneten.  
 
Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok 
felhasználói szintű alkalmazása, az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus 
kommunikációban való aktív részvétel. 
Témakörök: 
 
informatikai eszközök használata  
- ismerjen meg különböző informatikai környezeteket; 
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- ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat 
alapszolgáltatásait; 
- ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen képes tenni 
a függőség kialakulása ellen; 
- tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb részegységeit; 
- ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 
- önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és 
szoftvereszközök kiválasztására és használatára. 
- alkalmazói ismeretek 
- tudjon multimédiás bemutatót készíteni 
- tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 
- tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
- tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
 problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel  
- lássa át a problémamegoldás folyamatát; 
- ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 
- tudjon folyamatábrát készíteni egy adott probléma megoldására; 
infokommunikáció  
- legyen képes megkeresni a kívánt információt; 
- legyen képes az információ értékelésére; 
- tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait; 
információs társadalom  
- ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
- ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 
- legyen képes értékelni az információ hitelességét; 
- ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 
- ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 
- ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 
következményeit; 
 
7. osztály fizika minimum követelmények:  
 

1. A mérés 
 - Hosszúság és térfogat mértékegységeinek ismerete, átváltása. 
 - Sűrűség, átlagsűrűség fogalma, kiszámítása 
 - Időmérés módszerei, mértékegységek átváltása. 
 
2. A járművek mozgásának jellemzése 
 - Pálya, út, elmozdulás. 
 - A sebesség értelmezése, jele, mértékegysége, átlagsebesség. 
 - Sebesség számítása, a mértékegységek helyes használata. 
2.1. Mozgások grafikus ábrázolása, egyenletes mozgás 
 - Az egyenes vonalú egyenletes mozgás fogalma. 
 - Út-idő grafikon, sebeség-idő grafikon. 
2.2. Egyenletesen változó mozgások 
 - Sebességváltozás, egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. 
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 - A gyorsulás, gyorsulás számítása, sebesség-idő grafikon leolvasása, értelmezése. 
 - Szabadesés, a szabadon eső test gyorsulása. 
2.3. A körmozgás jellemzői 
 - Fordulatszám, periódusidő, kerületi sebesség. 
 
3. Az erő 
 - Az erő fogalma, iránya. 
 - Newton törvényei, több erő együttes hatása. 
 - Gravitációs erő, gravitációs gyorsulás. 
3.1. A súly 
 - Súly, súlytalanság. 
 - Tömeg és erő mérése. 
3.2. Munka 
 - Fogalma, számítása, a munka nagyságát befolyásoló tényezők. 
3.3. A teljesítmény 
 - A fizikai teljesítmény fogalma, számítása. 
 
4. A nyomás 
 - Nyomás, nyomóerő, nyomott felület közötti kapcsolat. 
4.1. A hidrosztatikai nyomás 
 - A hidrosztatikai nyomás fogalma, a nagyságát meghatározó fizikai mennyiségek. 
 - Folyadékok nyomása zárt térben. 
4.2. A légnyomás 
 - A légnyomás fogalma, nagysága. 
4.3. Közlekedőedények, hajszálcsövesség 
 - Közlekedő edény fogalma, az egyes ágaiban a hidrosztatikai nyomás nagysága, víztorony, 
szintező, bűzelzáró 
 - Hajszálcsövesség fogalma, gyakorlati jelentősége. 
4.4. Arkhimédész törvénye, a felhajtóerőre vonatkozó feladatok 
 - Arkhimédész törvénye, és alkalmazása. 
4.5. Úszás, merülés, lebegés 
 - Úszás, merülés, lebegés fogalma, különböző sűrűségű anyagok esetén. 
 - Felhajtóerő. 
 
5. A hőmérséklet mérése 
 - Alappontok meghatározása, hőmérő leolvasása. 
 - A leggyakoribb hőmérséklet mértékegységek: Celsius-fok, kelvin, Fahrenheit-fok ismerete 
5.1. Hővezetés, hőáramlás, hősugárzás 
5.2. Olvadás, fagyás 
 - Olvadás, olvadáspont, olvadáshő, fagyás, fagyáspont. 
5.3. A víz fagyása 
5.4. Párolgás 
 - A párolgás sebessége függ az anyagi minőségtől, a folyadék hőmérsékletétől, a párolgó felület 
nagyságától, a levegő páratartalmától. 
5.5. Forrás 
 - Forrás, forráspont. 
 - A párolgás és a forrás megkülönböztetése. 
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 - A forráspont nyomásfüggése. 
5.6. Lecsapódás 
 - A lecsapódás fogalma. Pára, köd. 
5.7. Termikus kölcsönhatás 
 - Különböző hőmérsékletű testek termikus kölcsönhatása. 
 - Fajhő. 
 
6. A hangkeltés 
 - A hangerősség. 
6.1. Hallás, a fül 
 - A fül felépítése, az egyes részek fizikai feladata. 
 - A hallás, hangerősség, hallásküszöb, hangtompítás. 
6.2. A hang terjedése 
 - A hang terjedése, terjedési sebessége, a közvetítő közeg jelentősége. 
6.3. A magas és mély hangok 
 - Hangmagasság, frekvencia, infrahang, ultrahang. 
 - A „hallható” hang, a hangszín. 
 - Hangmagasság és a frekvencia kapcsolata. 
6.4. Hullámok a természetben 
 - Hullámforrás, hullámhossz, visszaverődés. 
 
7. A fény terjedése 
 - Fényforrás, másodlagos fényforrás, a fény terjedése, árnyékjelenségek. 
 - Napfogyatkozás, holdfogyatkozás. 
7.1. A fény visszaverődése 
 - Visszaverődés síktükörről, a síktükör képalkotása. 
 - A síktükör által alkotott kép tulajdonságai. 
 - Látszólagos kép. 
7.2. Gömbtükör 
 - Gömbtükrök képalkotása, nagyítás, kicsinyítés. 
 - Homorú tükör, domború tükör és az általuk alkotott kép tulajdonságai. 
7.3. A fény törése 
 - A fénytörés jelensége, a fényvisszaverődés törvénye. 
7.4. Lencsék 
 - Gyűjtőlencse, szórólencse, lencsék képalkotásának megfigyelése. 
 - Szórólencse képalkotása, gyűjtőlencse képalkotása. 
 - Dioptria 
7.5. A prizma 
 - Prizma fénytörése. 
7.6. A látás 
 - A szem működése. 
7.7. Optikai eszközök, mikroszkóp, távcső 
 - Optikai eszközeinkben található lencsék ismerete. 
7.8. Színek, légköri jelenségek 
 - Színkép prizmával, az átlátszatlan testek színe. 
 - Színek előállítása színkeveréssel. 
 - A színek és a fény hullámhossza. 
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7.9. A fény, mint elektromágneses hullám 
 - Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége. 
 - A fény terjedési sebessége. 
 - Az elektromágneses hullámok fajtái. 
7.10. Infravörös és ultraibolya sugárzás 
 
8. Az energia 
 - Az energia fogalma, fajtái: belső, rugalmas, helyzeti, mozgási energia. 
 - Az energia jele, mértékegysége. 
 - Energiák egymásba alakulása, energia megmaradása. 
8.1. Energiaforrások 
 - Energiaforrások, energiahordozók. 
8.2. Az energiafogyasztás környezeti hatásai 
 - Égéstermék, erdőgazdálkodás, légtisztaság, hulladékgazdálkodás. 
 - Erőművek: hőerőmű, atomerőmű. 
 - Az energiafogyasztás mérése a háztartásokban. 
 
7. osztály kémia minimum követelmények:  
 

Hallott szöveg értése 
A tanuló megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; 
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket 
megért; 
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri; 
jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megért; 
ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből 
kikövetkezteti. 
Beszédkészség 
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 
rendezett mondatokban válaszol; 
egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 
kérdéseket tesz fel, 
megértési probléma esetén segítséget kér; 
részt vesz egyszerű párbeszédben. 
Olvasott szöveg értése 
 
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas; 
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál; 
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét 
megérti; 
ismeretlen irodalmi vagy tényközlő szöveget értelmes, helyes tempóban és hangsúllyal elolvas. 
Íráskészség 
 
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; 
egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz. 
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Az alábbi témakörök alapvető szókincse: 
• Barátság, barátok 
• Külső és belső tulajdonságok 
• Testrészek 
• Szabadidő, szórakozás 
• Vásárlás, ajándékozás  
• Módbeli segédigék használata 
• Helyhatározók 
• Az elbeszélő múlt idő (Präteritum) 
• Az összetett múlt idő (Perfekt) 

 
 

7. osztály ének-zene minimum követelmények:  
 
1.féléves vizsgához 

A népzene világa- Kodály Zoltán: Kállai kettős bemutatása a tankönyv alapján (Tk.:10-13.) 
Ballada: Ballada, mint műfaj bemutatása néhány szóval és Kőműves Kelemen történetének 
elmondása a tankönyv alapján (Tk.: 22.) 
Daljáték: Daljáték, mint műfaj bemutatása néhány szóval és Kodály Zoltán: Székelyfonó című 
daljátkának bemutatása a tankönyv alapján (Tk.: 24,25.) 
Rockopera: A műfaj bemutatása néhány szóval és Szörényi-Bródy: István, a király című rockopera 
bemutatása a tankönyv alapján (Tk.: 41.) 
 
2.féléves vizsgához 
 
Bécsi klasszicizmus, romantika 
 
Szimfónia: a műfaj bemutatása néhány szóval és Joseph Haydn: D-dúr szimfóniájának bemutatása a 
tankönyv alapján (Tk.: 54.) 
Gyászmise (Requiem): gyászmise tételei, Mozart: Requiem és Verdi: Requiem bemutatása a 
tankönyv alapján (Tk: 46. és 62.) 
Verbunkos: A verbunkos stílus bemutatása néhány szóval, Johannes Brahms: 21 magyar tánc a 
tankönyv alapján (Tk.: 61.) 
Balett: balett bemutatása és Csajkovszkij: Diótörő című balettjének bemutatása a tankönyv alapján 
(Tk.: 66.) 
 
Egy szabadon választott műfaj bemutatása egy választott zeneművel az alábbiak közül: 
 
Szimfonikus költemény: Liszt: Mazeppa (Tk.:73.) 
Oratórium: Liszt: Krisztus (Tk.:76.) 
Variáció: Liszt: Haláltánc (Tk.: 77.) 
 
A megadott (aláhúzott) témákból a vizsga menete a tanuló választása alapján lehet 
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 -szóbeli – egy, a tanuló által választott témakör bemutatása, mely után a vizsgáztató belekérdezhet 
más témakörbe is. 
-írásbeli – szabadon választott témakörből otthon elkészített, saját kézzel írt anyag bemutatása, 
amellyel kapcsolatban a vizsgáztató kérdéseket tehet fel, utána a vizsgáztató belekérdezhet más 
témakörbe is. 
 -PowerPoint bemutató - szabadon választott témakör bemutatása képekkel, videóval és hangzó 
anyaggal gazdagítva, melyet úgyszintén a vizsgáztató tanárnak kell bemutatni és előadni, mely után 
a vizsgáztató belekérdezhet más témakörbe is. 
 
A vizsgán, bármilyen témakört is választ a tanuló, egy szabadon választott népdal eléneklése 
KÖTELEZŐ, amely eléneklése a jegyen lefelé nem változtathat, csak felfelé! 
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7. osztály magyar nyelv minimum követelmények:  
 
- Az állítmány kérdőszava, jelölése, fajtáinak felismerése 
- Az alany kérdőszava, jelölése, fajtáinak felismerése 
- A hozzárendelő szószerkezet felismerése 
- A tárgy kérdőszavai, jelölése 
- A hely-, idő-, mód-, eszköz-, társ-, ok-, cél-, részes határozók kérdőszava, jelölésük  
- Az alárendelő szószerkezetek felismerése 
- A mellérendelő szószerkezetek felismerése  
- A minőség-, mennyiség- és birtokos jelzők kérdőszavai, jelölésük 
- A alá- és mellérendelő szóösszetételek megkülönböztetése, helyesírásuk 
- A egyszerű mondat elemzése aláhúzással, ábrázolása ágrajzzal 
- Olvasható külalakú munka, felszerelés (tankönyv, füzet, toll) megfelelő használata, alapvető 
helyesírási ismeretek alkalmazása, írásjelek megfelelő használata, mondatelemzés- és ábrázolás 
ágrajzzal, önálló szövegalkotás írásban és szóban 
 
Témakörök: 
1. A alárendelő szószerkezet 
2. Szószerkezetek felismerése 
3. A mondatrészek, bővítmények 
4. Az állítmány és fajtái 
5. Az alany és fajtái 
6. A tárgy 
7. A határozók 
8.   A jelzők 
9.  A mellérendelő szószerkezetek 
10.  A szóösszetételek 
11.  A mondat szerkezete, tartalma, logikai minősége 
12.  Egyszerű mondat elemzése, ábrázolása 
13.  A kommunikáció 
 
 
7. osztály magyar irodalom minimum követelmények: 

-A reform, a romantika meghatározása, kora 
-Kölcsey: Himnusz (kívülről) elemzése, a műfaj jellemzői 
-Vörösmarty: Szózat (kívülről) elemzése, a műfaj jellemzői 
-Petőfi Sándor élete, költészetének jellemzői, műfajok 
- Arany János élete, költészetének jellemzői, műfajok 
-Mikszáth Kálmán írói munkássága, stílusának jellemzői, a novellák tartalma, szereplők jellemzése 
- Jókai Mór írói munkássága, stílusának jellemzői, 
-Műnemek, műfajok ismerete, csoportosítása, jellemzőik 
-Értelmező olvasás, tartalom összefüggő elmondása, válaszadás kérdésekre, részvétel az órai 
munkában, meghatározások ismerete, olvasható önálló írásbeli munka (fogalmazás) alkotása, 
felszerelés (tankönyv, füzet, toll) megfelelő használata 
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Témakörök: 
1. Reform, reformkor, romantika, népiesség fogalma, jellemzői 
2. Kölcsey Ferenc költészete 
3. Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, Parainesis (műfajok meghatározása, jellemzői) 
4. Vörösmarty Mihály költészete 
5. Vörösmarty Mihály: Szózat 
6. Petőfi Sándor élete, költészete 
7.   Petőfi - versek elemzése: Szeptember végén, Egy gondolat bánt engemet, Nemzeti dal, 
Föltámadott a tenger (kor, téma, műfaj) 
8.  Arany János élete, költészete 
9.  Arany János: Szondi két apródja, Vásárban című verseinek elemzése; a ballada műfaji 
sajátosságai 
10.  Mikszáth Kálmán írói munkássága 
11.  Mikszáth - novellák: Bede Anna tartozása, A néhai bárány (tartalom, jellemek, a műfaj 
meghatározása) 
12.  Jókai Mór: A kőszívű ember fiai című regény történelmi háttere, cselekménye, szerkezete, 
helyszínei, jellemek 
13. Kosztolányi Dezső: Ozsonna, Szabó István: Fecskék című novellájának tartalma 
14. A lírai és epikus műfajok 1-1 példával, műnemek 
 
 

7. osztály angol minimum követelmények: 

Beszédértés: 
- Értse meg az ismert kifejezéseket, szavakat, egyszerű mondatokat. 
- A tanár utasításait megértse, és azt tudja követni. 
- Értse meg az egyszerű beszédhelyzetekben feltett, tananyagra vonatkozó kérdéseket, s azokra 
tudjon válaszolni. 
Beszédkészség: 
- Képes legyen önállóan egyszerű mondatok alkotására. 
- Képes legyen ismert kifejezésekből, szavakból álló kérdések megválaszolására. 
- Valós beszédhelyzetekben tudjon a tanuló egyszerű információt adni és kérni. 
Olvasásértés: 
- Hangosan, kifejezően tudjon olvasni ismert szöveget. 
- Tanult szavakat, mondatokat ismerjen fel, értsen meg más szövegkörnyezetben is, és ezekre képes 
legyen mind írásban, mind szóban reagálni. 
- Ismert kifejezéseket tartalmazó szövegben képes legyen a lényeges információ megtalálására. 
Írásbeli készség: 
- Egyszerű szöveg hibátlan másolása, ismert szöveg tollbamondás utáni helyes leírása. 
- Tudjon egyszerű információkat tartalmazó mondatokat írni. 
- A tankönyv és a munkafüzet feladatait tudja írásban, önállóan is megoldani. 
Nyelvtan: 
- Egyszerű jelen idő 
- Folyamatos jelen idő 
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- Egyszerű múlt idő 
- Folyamatos múlt idő 
- Befejezett jelen idő 
- Módbeli segédigék 
- Jövő idő 
- Határozók, melléknevek 
- Melléknevek fokozása 
- Kérdőszavak 
- Személyes névmások 
- Időhatározók, dátumok, időkifejezések 
Szókincs: 
- A tankönyv, és a munkafüzet szavainak minimum 50 %-a. 
 
 

Magyar irodalom - 7. évfolyam minimum követelmények:  
 
-A reform, a romantika meghatározása, kora 
-Kölcsey: Himnusz (kívülről) elemzése, a műfaj jellemzői 
-Vörösmarty: Szózat (kívülről) elemzése, a műfaj jellemzői 
-Petőfi Sándor élete, költészetének jellemzői, műfajok 
- Arany János élete, költészetének jellemzői, műfajok 
-Mikszáth Kálmán írói munkássága, stílusának jellemzői, a novellák tartalma, szereplők jellemzése 
- Jókai Mór írói munkássága, stílusának jellemzői, 
-Műnemek, műfajok ismerete, csoportosítása, jellemzőik 
-Értelmező olvasás, tartalom összefüggő elmondása, válaszadás kérdésekre, részvétel az órai 
munkában, meghatározások ismerete, olvasható önálló írásbeli munka (fogalmazás) alkotása, 
felszerelés (tankönyv, füzet, toll) megfelelő használata 
 
 
Témakörök: 
1. Reform, reformkor, romantika, népiesség fogalma, jellemzői 
2. Kölcsey Ferenc költészete 
3. Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, Parainesis (műfajok meghatározása, jellemzői) 
4. Vörösmarty Mihály költészete 
5. Vörösmarty Mihály: Szózat 
6. Petőfi Sándor élete, költészete 
7.   Petőfi - versek elemzése: Szeptember végén, Egy gondolat bánt engemet, Nemzeti dal, 
Föltámadott a tenger (kor, téma, műfaj) 
8.  Arany János élete, költészete 
9.  Arany János: Szondi két apródja, Vásárban című verseinek elemzése; a ballada műfaji 
sajátosságai 
10.  Mikszáth Kálmán írói munkássága 
11.  Mikszáth - novellák: Bede Anna tartozása, A néhai bárány (tartalom, jellemek, a műfaj 
meghatározása) 
12.  Jókai Mór: A kőszívű ember fiai című regény történelmi háttere, cselekménye, szerkezete, 
helyszínei, jellemek 
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13. Kosztolányi Dezső: Ozsonna, Szabó István: Fecskék című novellájának tartalma 
14. A lírai és epikus műfajok 1-1 példával, műnemek 

 

Magyar nyelv - 7. évfolyam minimum követelmények:  
 
- Az állítmány kérdőszava, jelölése, fajtáinak felismerése 
- Az alany kérdőszava, jelölése, fajtáinak felismerése 
- A hozzárendelő szószerkezet felismerése 
- A tárgy kérdőszavai, jelölése 
- A hely-, idő-, mód-, eszköz-, társ-, ok-, cél-, részes határozók kérdőszava, jelölésük  
- Az alárendelő szószerkezetek felismerése 
- A mellérendelő szószerkezetek felismerése  
- A minőség-, mennyiség- és birtokos jelzők kérdőszavai, jelölésük 
- A alá- és mellérendelő szóösszetételek megkülönböztetése, helyesírásuk 
- A egyszerű mondat elemzése aláhúzással, ábrázolása ágrajzzal 
- Olvasható külalakú munka, felszerelés (tankönyv, füzet, toll) megfelelő használata, alapvető 
helyesírási ismeretek alkalmazása, írásjelek megfelelő használata, mondatelemzés- és ábrázolás 
ágrajzzal, önálló szövegalkotás írásban és szóban 
 
 
Témakörök: 
1. A alárendelő szószerkezet 
2. Szószerkezetek felismerése 
3. A mondatrészek, bővítmények 
4. Az állítmány és fajtái 
5. Az alany és fajtái 
6. A tárgy 
7. A határozók 
8. A jelzők 
9.  A mellérendelő szószerkezetek 
10.  A szóösszetételek 
11.  A mondat szerkezete, tartalma, logikai minősége 
12.  Egyszerű mondat elemzése, ábrázolása 
13.  A kommunikáció 
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