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Az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium 6 évfolyamos szóbeli felvételi
vizsga elvárásai az egyes tantárgyakból
1. Matematika
A matematikából szóbeliző tanuló egy négy példából álló feladatsort kap, amelyet a kb. 30 perces
felkészülési idő alatt kell megoldania, és a felvételiztető bizottság előtt elmagyaráznia. A
feladatok a tanulók logikai-, számolási készségét, a megtanult összefüggések ismeretét kívánják
meg. A tanulóktól elvárt tényanyag megegyezik a központi írásbeli felvételi követelményeivel.
A szóbeli felvételin 50 pontot lehet elérni, feladatonként maximum 10 pont adható, a
fennmaradó 10 pont a logikus magyarázatért jár.

2. Természetismeret
A felkészüléshez az alábbi tankönyveket ajánljuk:
Természetismeret 5.
Raktári szám: FI-505020501/1

Természetismeret 6.
Raktári szám: FI-505020601/1

A természetismeret szóbeli vizsgán biológia vagy földrajz tananyagból kell szóban felelni.
A tételek felépítése
A szóbeli feleletre való felkészüléshez feladatlapot adunk, amelyet a felelet előtt, a felkészülési
időben kell kitölteni. Egy feladatlapon több témakör is előfordulhat.
A témakörökön belüli tételekről képmelléklet (rajz vagy fotó) és megadott szempontok, kérdések
segítségével kell pár percig önállóan, folyamatosan beszélni.
A szóbeli felvételi vizsga témakörei biológiából (a megadott tankönyvek leckecímei)
1. Élő vagy élettelen?
2. A virágos növények testfelépítése
3. Az erdő fái és cserjéi
4. Az erdők aljnövényzete
5. Az erdők gombái
6. Az erdők emlősállatai
7. Az erdők madarai
8. Az erdők ízeltlábú állatai
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9. Az erdő, mint életközösség
10. A rétek állatvilága
11. A vizek és vízpartok élővilága (egysejtűek)
12. A vizek és vízpartok növényvilága
13. A vizek és vízpartok gerinctelen állatai
14. A vizek és vízpartok gerinces állatai
A szóbeli felvételi vizsga témakörei földrajzból (a megadott tankönyvek leckecímei)
1. A levegő felmelegedése
2. A levegő hőmérsékletének változása
3. A térkép
4. A térkép jelrendszere
5. Mérések a térképen
6. Fővárosunk, Budapest
7. A Naprendszer és a Föld
8. A Föld belső felépítése
9. Hegységképződés
10. A mészkőhegységek formakincse
11. A földrajzi fokhálózat
12. Az éghajlati övezetesség
13. Felszíni és felszín alatti vizek
14. A folyók
15. A tavak
A szóbeli vizsga pontozása
A szóbeli vizsgán 50 pont érhető el.
A szóbeli felelet értékelési szempontjai:
Tartalom: 35 pont
- a feladat megértése és helyes megoldása 3 pont
- életkornak megfelelő tájékozottság a témában: biológiai, földrajzi fogalmak ismerete, helyes
használata, ábraelemzés 12 pont
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- természeti folyamatok megfigyelésének és értelmezésének képessége, a természeti
jelenségekkel, az életközösségek működésével kapcsolatos összefüggések ismerete 10 pont
- a feladatban szereplő kérdésekkel kapcsolatos gyakorlati, hétköznapi ismeretek vagy az
egészséges életmóddal összefüggő ismeretek, fenntarthatóság iránti felelős gondolkodás
megjelenése 10 pont
Előadásmód: 15 pont
- jól felépített gondolatmenet 5 pont
- lényegkiemelés 5 pont
- önálló előadásmód 5 pont

3. Magyar nyelv és irodalom
A szóbeli felvételi során nem kérünk számon irodalomtörténeti ismereteket (évszámokat stb.),
de alapvető irodalomelméleti, nyelvtani fogalmakkal tisztában kell lennie. A beszélgetés
során egy szépirodalmi szöveget kap a felvételiző, ahhoz kapcsolódó, előre megadott
kérdésekre kell majd válaszolnia a felkészülési idő után. A felvételi második részében egy
szabadon választott olvasmányhoz kapcsolódó beszélgetés történik.
Pontozás:
- értő, kifejező olvasás
- szövegértés
- szóbeli kifejezőkészség
- szakkifejezések pontos használata
- az irodalomhoz kapcsolatos attitűd

5 pont
20pont
10pont
5 pont
10pont

4. Történelem
A felvételiző egy - az 5. és 6. osztályban tanultak alapján összeállított témakörökhöz
kapcsolódó, kérdésekkel ellátott szöveget kap. A szöveget a felkészülési idő alatt elolvassa és
válaszol a kérdésekre. A bizottság előtt elmondja a kérdésekre adott válaszait, valamint
válaszol a szövegre, illetve a témakörre vonatkozó további kérdésekre.
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Témakörök
1. Az ókori Mezopotámia történelme, gazdasága, társadalmi berendezkedése, népei, kulturális
öröksége.
2. Az ókori Egyiptom történelme, társadalma, gazdasága, kulturális öröksége.
3. Az ókori Hellász fontosabb poliszainak történelme, társadalmi berendezkedésük,
gazdaságuk, kulturális örökségük.
4. A Római Birodalom történelme, kulturális öröksége. társadalmi, gazdasági változásai, a
hadsereg szerepe.
5. A Kárpát-medence a Római Birodalom idején.
6. A Frank Birodalom történelme, jelentősége, társadalmi berendezkedésének sajátosságai.
7. A középkor életmódja.
8. A magyar nép eredete, vándorlása, életmódja a vándorlás idején. A honfoglalás folyamata,
a magyar nép társadalmi szerkezete, életmódja a honfoglalás idejében.
9. Károly Róbert harca a magyar királyi trón megszerzéséért, törekvése hatalmának
megerősítéséért.
10. Károly Róbert gazdasági reformjai, diplomáciai sikerei.
11. Nagy Lajos király uralkodása.
12. Luxemburgi Zsigmond uralkodása, belpolitikája, török ellenes harcai.
13. A városok kialakulása. A magyarországi várostípusok, jellegzetességeik.
14. A középkori céhek kialakulása, jellegzetességei, típusai.
15. Mátyás király uralkodása. A reneszánsz kultúra a királyi udvarban.

A szóbeli felelt értékelése

szempontok
tájékozódás térben és időben
szaknyelv alkalmazása
szövegértés, kommunikáció
a történelmi események bemutatás, problémaközpontú gondolkodás

elérhető pontszámok
10
10
15
15

