
Tájékoztató a szóbeli vizsgáról 

A szóbeli vizsga három tagú bizottság előtt történik, két részből áll, és legfeljebb 15 

percet vesz igénybe, melyet 15-20 perces felkészülési idő előz meg. 

A szóbeli vizsgára a jelentkező hozza magával a  

 diákigazolványát vagy személyi igazolványát,  

 ellenőrzőjét (Ennek hiányában – amennyiben az iskolájában nem használnak 

ellenőrzőt – az elektronikus napló kinyomtatott oldalait a bejegyzésekről és a 

tanuló osztályzatairól.), 

 a szóbelire általa választott tantárgy füzetét (tehát ha matematikából szóbelizik, 

akkor a matematika füzetét), 

 két évnél nem régebbi okleveleit, tanúsítványait. 

A szóbeli vizsga részei 

 Az általános iskolai tananyaghoz kapcsolódóan egy tétel kifejtése, feladatok 
megoldása, illetve az ezzel kapcsolatos kérdések megválaszolása. 
 

 Kötetlen beszélgetés, amelynek keretében mérjük a tanulók Nemzeti 
Alaptantervvel összefüggő egyéb kompetenciáit; tájékozottságát, gondolkodási 
képességeit, műveltségét, kifejezőkészségét, és igyekszünk képet kapni a tanuló 
személyiségéről és érdeklődési köréről is.  
 

A szóbeli vizsga kérdéseinek témakörei a választott tantárgyból 
 
(az általános iskola 5. osztályának és a 6. osztály első féléves anyagának alapján) 
 
Matematika 
 

- műveletek és azok sorrendje az egész és a racionális számok halmazában 
- adott tulajdonságú ponthalmazok ismerete, szerkesztése, csoportosítása 
- terület- és felszínszámítás 
- alapvető számelméleti ismeretek, oszthatóság alkalmazása 

 
Magyar nyelv és irodalom 
 

- ismeretlen szöveg értése, értelmezése 
- költői eszközök, szóképek, ritmus felismerése, verstani ismeretek 
- szófajok, toldalékok, alapvető mondatrészek felismerése 

 
Természetismeret 
 

- fás- és lágyszárú termesztett növényeink jellemzői 

- háziállatok és ház körül élő állatok testfelépítése, életmódja 

- a hazai erdők, mezők élővilága 



- a levegő felmelegedése és az időjárási jelenségek (csapadék, szél) 

- a Föld éghajlati övezetei 

- hazánk nagy tájai 

- tájékozódás a térképen és a terepen 

- a földfelszín formakincse 

- felszíni és felszín alatti vizek 

 
Történelem 
 

 Az első letelepült közösségek: falvak, városok; az első mesterségek, 
cserekereskedelem 

 Hiedelmek, varázslás és művészet az őskorban 
 Az egyiptomi vallás, tudomány és a művészetek; a piramisok 
 A görög istenek és az olimpiai játékok 
 Az athéni demokrácia jellemzői 
 Terjeszkedő Róma: a pun háborúk 
 Pannónia provincia 
 A kereszténység kialakulása és jellemzői 
 A frank birodalom: Nagy Károly uralkodása 
 Az iszlám kialakulása és jellemzői 
 Élet a középkori városokban; a céhek feladatai és működése 
 I. (Szent) István és az államalapítás 
 IV. Béla és a tatárjárás 

 

Követelmény a témákhoz kapcsolódó helyek, helyszínek megmutatása a Képes 

történelmi atlaszban. 

 

 


