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8. osztály földrajz minimum követelmények: 
 
1. Európa  
- fekvése, határai, partvonala, lakossága 
- tájak - földtörténeti jellemvonások 
- éghajlat - módosító tényezők 
- Európai Unió 
2. Nyugat Európa 
- határai, tájai 
- éghajlata, vízrajza / ok-okozati összefüggések / 
- általános gazdasági jellemzők / ipari forradalom - gyarmatosítás - jelen kor / 
- Nagy - Britannia 
- Franciaország 
3. Észak - Európa 
- természetföldrajza / fekvés, tájak, éghajlat, vízrajz / 
- országai / Norvégia, Finnország, Svédország, Dánia, Izland / közös gazdasági jellemzők, 
természeti erőforrások, tengerek szerepe 
4. Dél - Európa 
- fekvése, tájai 
- domborzat és éghajlati összefüggések / természetes növénytakaró, vízrajz / 
- Spanyolország, Olaszország - természeti viszonyok és a gazdasági élet kapcsolata,  kikötői ipar, 
ellemzése 
  kétarcú mezőgazdaság Olaszországban 
- délszláv országok mezőgazdasága, ipara 
- Görögország, Bulgária bevételi forrásai 
5. Kelet-Európa 
- fekvése, határai, tájai, a földrajzi övezetesség érvényesülése 
- társadalmi átalakulás 
- Oroszország szerepe a térségben 
- a mezőgazdaság és az iparvidékek jellemzése 
- Ukrajna természeti adottságainak hatása a mezőgazdaságra és az iparra 
6. Közép-Európa 
- az Északi és a Balti tenger partvonala 
- Közép-Európa tájai 
- éghajlat módosító tényezők befolyása az éghajlatra, grafikon elemzés 
- fejlődésbeli különbségek és okai 
- Németország, mint gazdasági nagyhatalom 
- Lengyelország természeti adottságai, ipara, mezőgazdasága 
- Csehország a rendszerváltás után, hagyományos iparágak, mezőgazdaság 
7. Az Alpok  
- kialakulása, jellemzése 
- az Alpok országai / természeti adottságok, a gazdaság sajátosságai / 
8. A Kárpátok 
- kialakulása, a hegyvonulat jellemzői 
- a Kárpátok országai / Szlovákia: természeti erőforrások hasznosítása a mezőgazdaságban és az 
iparban Románia: a tengerparti fekvés lehetőségei, a természeti erőforrások és a gazdaság 
kapcsolata / 
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9. Kárpát-medence - Magyarország 
- Magyarország fekvése, földrajzi adottságai, a medence jelleg előnyei, hátrányai 
- tájak - kialakulás, jellemzés 
- Magyarország éghajlata, éghajlat módosítók 
- Magyarország vízrajza / főfolyók, vízjárás, vízgyűjtők, árvízvédelem / 
- természetes növénytakaró 
- népesség, nemzetiségek, települések 
- Budapest szerepe az ország életében 
- a mezőgazdaság és a természeti viszonyok összefüggései / mit hol termesztünk, tenyésztünk / 
- a rendszerváltás előtti és utáni ipar összehasonlítása 
- a szolgáltató ipar, közlekedés, turizmus, külgazdasági kapcsolatok 
10. Magyarország régiói 
- elhelyezkedésük, általános jellemzők, legfontosabb szerepük, fejlesztendő területek 

 

8. osztály informatika minimum követelmények:  
 

• A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai 
társadalomban.  
• Tudjon egy, illetve több paraméteres eljárásokat készíteni. 
• Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzos-táblázatos dokumentumot készíteni.  
• Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni.  
• Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni.  
• Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a könyv témáját fejezi ki. Tudjon a szakjelzet ismeretében a 
szabadpolcon műveket keresni. Legyen képes - segítséggel - a tárgyi katalógust használva egyszerű 
keresési feladatokat megoldani. Tudjon forrásokra hivatkozni.  
 
- 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; 
- önállóan legyen képes feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és 
szoftvereszközök kiválasztására és használatára. 
alkalmazói ismeretek  
- tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
- tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
- tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; 
- ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 
problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel  
- ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 
- tudjon kódolni algoritmusokat. 
infokommunikáció 
- legyen képes megkeresni a kívánt információt, legyen képes az információ értékelésére; 
- tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait; 
- használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 
- információs társadalom  
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- 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 fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 
következményeit; 
- ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 
- legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására 
 
 
 
 
8. osztály fizika minimum követelmények:  
 

1. Elektrosztatikai jelenségek 
 - Elektromos állapot és jellemzői, az elektromos töltés, az elektromos mező. 
1.1. Atomok, elektronok, vezetők, szigetelők 
 - Vezetők, szigetelők. 
1.2. Mozgó töltések, az elektromos áram 
 - Áramkör, áramforrás, az elektromos áram és áramerősség fogalma, jele, mértékegysége, 
számítása. 
1.3. Áramkörök 
 - Áramkörök alkotórészei, a kapcsolási jelek. 
1.4. Feszültség 
 - Feszültség fogalma, jele mértékegysége. 
1.5. Ellenállás, Ohm törvénye 
 - Ohm törvénye. 
 - Ellenállás fogalma, jele, mértékegysége. 
1.6. Az áram hatási 
 - Hő, vegyi, élettani, mágneses hatás. 
 
2. Az elektromos áram és az emberi szervezet 
 - Áramütés, balesetveszély, teendők áramütés esetén. 
 - Baleset-megelőzés. 
 - A defibrillátor, EKG, pacemaker szerepe. 
2.1. Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása 
 - Fogyasztók, soros kapcsolása, párhuzamos kapcsolása. 
 - Eredő feszültség, -áramerősség, -ellenállás. 
2.2. Áramforrások 
 - Galvánelem, elektróda, belső ellenállás, akkumulátor. 
2.3. Az elektromos munka és teljesítmény 
 - Az elektromos munka, jele, mértékegysége. 
 - Az elektromos teljesítmény, jele, mértékegysége. 
2.4. A lakás elektromos hálózata 
 - Védőföldelés, áramvédő kapcsoló, kismegszakító, villanyóra. 
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3. Állandó mágnesek, mágneses mező 
 - Állandó mágnes tulajdonságai, mágneses pólusok, mágneses erővonalak, mágneses mező, 
iránytű. 
3.1. Az elektromos áram mágneses hatása 
 - Elektromágnes tulajdonságai. 
 - Az elektromágnes gyakorlati alkalmazása, villanymotor. 
3.2. A mozgási indukció, váltakozó feszültség létrehozása 
 - Elektromágneses indukció, indukált feszültség, indukált áram. 
 - Lenz-törvénye. 
 - A generátor. 
 - A váltakozó feszültség. 
3.3. Váltakozó feszültség, váltakozó áram 
 - Váltakozó áram, periódusidő, frekvencia, váltakozó áram hatásai. 
 - A váltakozó áram és váltakozó feszültség mérése. 
3.4. Nyugalmi indukció, transzformátor 
 - Nyugalmi indukció, a transzformátor működése, primer, szekunder menetszám, feszültség. 
 - A primer és szekunder oldal közötti reláció. 
 
4. A Nap és a Hold 
 - A Nap mozgása, égtájak. 
 - A Hold fázisai, holdciklusok. 
4.1. A csillagok 
 - Elsődleges fényforrás, csillag. 
 - Naprendszer, Tejútrendszer, Galaxisok, csillagképek. 
4.2. A bolygók 
 - A Naprendszer bolygói, és kisebb égitestei. 
 - A bolygók mozgása, Kepler törvényei. 
4.3. A Világegyetem 
 - Tejútrendszer, világegyetem, galaxisok. 
 - Fényév. 
 
5. A Föld fizikai tulajdonságai 
 - Föld szerkezete. 
 - Mágneses deklináció. 
 - A lemeztektonika elmélete. 
5.1. Ami éltet és véd - a Föld légköre 
 - A levegő összetétele. 
 - A légkör szerkezete, hőmérséklete, a hőmérsékleti gradiens. 
 - Az időjárás elemei. 
5.2. Meddig bírjuk energiával? 
 - Energiafogyasztás, energiahordozók, energiafelhasználás. 
 - Megújuló és nem megújuló energiahordozók. 
 - Üvegházhatás, környezetvédelem. 
5.3. Energiatakarékosság a háztartásban 
 - Energiafogyasztás országos és családi szinten. 
 - Energiatakarékosság. 
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8. osztály német minimum követelmények:  
 
Hallott szöveg értése 
 
A tanuló utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; 
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket 
megért; 
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos információt 
kiszűr; 
jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; 
Beszédkészség 
 
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 
rendezett mondatokban válaszol; 
egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 
kérdéseket feltesz, 
megértési probléma esetén segítséget kér; 
egyszerű párbeszédben részt vesz, 
képes német nyelven kapcsolatot teremteni, kívánságot kifejezni,  
Olvasott szöveg értése 
 
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 
ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 
szövegben kikövetkezteti; 
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas; 
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt 
megtalál; 
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; 
a szövegeket érthető, értelemszerű hangsúlyozással, folyékonyan olvassa, 
képes beszámolni és véleményt nyilvánítani olvasmányélményeiről, 
Íráskészség 
 
A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; 
egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 
egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; 
ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír; 
tud rövid magánlevelet írni, ismeri és alkalmazza a tartalmi és formai jegyeket. 
 
 
az alábbi témakörök, nyelvtani struktúrák alapvető szókincse: 
• Birtokos eset 
• Foglalkozások, foglalkozások magyarázata 
• Az iskola világa, tanulás, számítógép 
• Szabadidő, szórakozás, zene 
• Visszaható igék, névmások 
• Mellékmondatok különböző kötőszókkal 
• Igeragozás (jelen-, múlt-,jövőidő) 
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• Tárgy- és részes esettel álló elöljárószavak 
• Vélemény megfogalmazása 
 
 
8. osztály ének-zene minimum követelmények:  
 
1.féléves vizsgához 

Népzenei, néprajzi főbb tájegységek, népdalgyűjtés – tájegységek bemutatása térkép alapján, 
népdalgyűjtés menete, híres népdalgyűjtők bemutatása a tankönyv alapján (Tk.: 4-6.) 

Magyar reneszánsz zene – a kor bemutatása a tankönyv, illetve történelmi tanulmányok 
segítségével (Tk.:46-48.) 

Barokk zene – Bach, Händel, Vivaldi és Esterházy munkásságának bemutatása a tankönyv alapján 
(Tk.:54-61.) 

 

2.féléves vizsgához 

A bécsi klasszicizmus – Mozart, Haydn és Beethoven bemutatása a tankönyv alapján (Tk.:62-68.), 
Mozart: Szöktetés a szerájból operájának történetének elmesélése a tankönyvben található 
képregény alapján (Tk.:70-71.) 

Romantika – a romantikus opera bemutatása (Tk.:82.), Puccini vagy Verdi életének bemutatása 
(ajánlott forrás: Wikipedia) 

 

A megadott (aláhúzott) témákból a vizsga menete a tanuló választása alapján lehet 
 -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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8. 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. 
-Tudja kiemelni a fontos információt. 
Beszédkészség: 
-Képes legyen a tanult témákkal kapcsolatban véleményét egyszerűen kifejezni. 
-Képes legyen ismert kifejezésekből, szavakból álló kérdések megválaszolására. 
-Valós beszédhelyzetekben tudjon 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. 
-Ismeretlen kifejezéseket is tartalmazó szövegben képes legyen a lényeges információ 
megtalálására. 
Írásbeli készség: 
-Ismert szavakból, kifejezésekből álló szöveget képes legyen tollbamondás után helyesen leírni. 
-Tudjon egyszerű információkat tartalmazó mondatokat írni. 
-A tankönyv és a munkafüzet feladatait tudja írásban, önállóan is megoldani. 
Nyelvtan: 
-Egyszerű jelen idő 
-Folyamatos jelen idő 
-Egyszerű múlt idő 
-Folyamatos múlt idő 
-Befejezett jelen idő 
-First Conditional 
-Módbeli segédigék (can/ must) 
-Jövő idő 
-Határozók, melléknevek 
-Kérdőszavak 
-Időhatározók, dátumok, időkifejezések 
Szókincs: 
-A tankönyv, és a munkafüzet szavainak minimum 50 %-a. 
 
 
Magyar irodalom - 8. évfolyam minimum követelmények:  
 
- A Nyugat című folyóirat 
- Ady élete, 3-4 versének ismerete, elemzése 
- A nyugatosok első nemzedéke egy-egy versének ismerete, elemzése 
- Új költői kifejezőeszközök meghatározása, stílusjellemzők ismerete 
- Móricz Zsigmond, József Attila, Radnóti Miklós, Karinthy Frigyes műveinek ismerete, novella- és 
verselemzések 
- József Attila és Radnóti Miklós élete 
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- Örkény István (az egyperces novella, az abszurd, a groteszk meghatározása) 
- A 20. század első felének költői közül kettő költészetének bemutatása egy-egy versén keresztül 
- Műnemek és műfajok megfelelő csoportosítása 
- Önálló szóbeli és írásbeli szövegalkotás, olvasható külalakú munka, kifejező olvasás, önálló 
verselemzés, a felszerelés használata (tankönyv, füzet, toll) órai munkánál, néhány költői kép és 
kifejezőeszköz felismerése 
 
Témakörök: 
1. A Nyugat című folyóirat megalakulása, írói, költői 
2. Ady Endre élete és költészete, néhány versének elemzése 
3. Nyugatos Költők: Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád élete és 
költészete 
4. A szimbolizmus, az impresszionizmus, az esszé meghatározása 
5. Móricz Zsigmond írói munkássága 
6. Móricz Zsigmond: Hét krajcár (a novella tartalma, a szereplők jellem, műfaji jellemzők) 
7. József Attila élete és költészetének jellemzői, verseinek elemzése, Curriculum vitae 
8. Radnóti Miklós élete és költészetének jellemzői, verseinek elemzése 
9. Karinthy Frigyes: Tanár Úr kérem (a szatíra, a paródia, a humoreszk) 
10. Örkény István írói munkássága (az abszurd, a groteszk) 
11. A 20. század első felének kiemelkedő költői: Weöres Sándor, Illyés Gyula, Pilinszky János, 
Nagy László versei, és ezek elemzése 
12. Műnemek jellemzői, műfajok csoportosítása egy-egy példával 
 
 
 
Magyar nyelv - 8. évfolyam minimum követelmények:  
 
- Az összetett mondatok fajtáinak felismerése, jelölésük, az alá- és mellérendelés felismerése 
- Az írásjelek helyes használata 
- Mondatrészek, mondatelemzés 
- Az idézés három fajtájának helyes használata 
- Anyanyelvünk eredete 
- Az uráli nyelvcsalád  
- Csoportnyelvek jellegzetességei 
- Kommunikáció szóban és írásban 
- 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. Az összetett mondatok fajtái 
2. Az alárendelő összetett mondatok fajtái, jelölésük 
3. A mellérendelő összetett mondatok fajtái, kötőszavaik, jelölésük 
4. A többszörösen összetett mondat 
5. A tagmondatok közötti és mondatvégi írásjelek 
6. A mondatrészek közötti írásjelek 
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7. Az idézés 
8.  Az önéletrajz formai kellékei 
9.  Anyanyelvünk eredete, nyelvrokonság 
10.  A magyar nyelv típusa 
11.  A köznyelv, nyelvjárások, csoportnyelvek 
12.  Szövegtípusok 
13. A kommunikáció 
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