
A természetismeret szóbeli felvételi vizsga témakörei 

A természetismeret szóbeli vizsgán biológia vagy földrajz tananyagból kell 

szóban felelni. 

 Biológia szóbeli felvételi A biológia felvételi során a felvételiző diáknak 10 tétel közül kell kihúznia 

egyet. A felvételiző diáknak a tételhúzás után 30 perce lesz felkészülni a feleletre. 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 felelet ideje maximum 10 perc.  

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 
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 felkészüléshez az alábbi tankönyveket ajánljuk: 

 

 

 

 

 
Természetismeret 5. OFI,      Természetismeret 6. OFI,     Természettudomány 5. OH  Természettudomány 5. OH 
Budapest, 2016.                      Budapest, 2016.                      Budapest, 2020.                     Budapest, 2020.                                              
FI-505020501                          FI-505020601                          OH-TER05TB                            OH-TER05TA 
 

 

 
 
 
 
 

Természettudomány 6.OH   Természettudomány 6. OH 
Budapest, 2021.                 Budapest, 2021.  
OH-TER06TB                           OH-TER06TA 

 



 
 Könyv elérhetőségek: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505020501_1__teljes.pdf  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505020601_1__teljes.pdf  
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TER05TB__teljes.pdf  
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TER05TA__teljes.pdf  
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TER06TB__teljes.pdf  
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TER06TA__teljes.pdf  

 

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 
- 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 
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https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TER06TB__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TER06TA__teljes.pdf


Földrajz szóbeli felvételi 

 

A földrajz felvételi során a felvételiző diáknak 10 tétel közül kell kihúznia egyet.  

Mindegyik tétel két, egymással szorosan összekapcsolódó témából áll. 

A felvételiző diáknak a tételhúzás után 30 perce lesz felkészülni a feleletre.  

A felkészülési idő alatt egy rövid feladatsort is ki kell töltenie a kihúzott témából.   

A felkészülési idő letelte után a felvételizőnek először néhány percben önállóan számot kell adnia 

tudásáról, majd ismertetnie kell a feladatsor megoldásait is. A felelet ideje maximum 10 perc. 

A felkészülés során és a felelet közben az iskola által biztosított földrajzi atlasz használható.  

 

Az otthoni felkészüléshez az alábbi tankönyveket ajánljuk: 

 

Horváth Miklós, Molnár László, Szentirmainé Brecsok Mária – 

Természettudomány 5. 

A tankönyv kiadói kódja: OH-TER05TB 

Könyv elérhetősége:  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TER05TB__teljes.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Miklós, Molnár László, Szentirmainé Brecsok Mária – 

Természettudomány 6. 

A tankönyv kiadói kódja: OH-TER06TB 

Könyv elérhetősége:  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TER06TB__teljes.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Angyal Zsuzsanna – Természettudomány 6. tankönyv 

A tankönyv kiadói kódja: OH-TER06TA 

Könyv elérhetősége:  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TER06TA__teljes.pdf 

 

 

 

  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TER05TB__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TER06TB__teljes.pdf
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Földrajz felvételi tételsor 

(+ a felkészüléshez ajánlott tankönyvi részek) 

 

1. Az égtájak és a térkép ismerete 

OH-TER05TB    72-74. oldal + 78-80. oldal 

 

2. A domborzat és a vizek ábrázolása a térképen 

OH-TER05TB  81-86. oldal 

 

3. Földünk és hazánk időjárása, illetve éghajlata 

OH-TER05TB   102-104. oldal + 115-116. oldal 

 

4. A napsugárzás és a hőmérséklet, illetve a csapadék kialakulása és fajtái 

OH-TER05TB  106-108. oldal + 112-114. oldal 

 

5. Földünk a Naprendszerben és tájékozódás a gömb alakú bolygónkon 

OH-TER06TB  76-81. oldal 

 

6. A Föld forgása a tengelye körül és keringése a Nap körül 

OH-TER06TB  82-88. oldal 

 

7. Az éghajlati övezetek és az éghajlatot alakító tényezők 

OH-TER06TB   89-94. oldal 

 

8. Kőzetek és ásványok 

OH-TER06TA  16-19. oldal 

 

9. Az Alpokalja és a Dunántúli-dombvidék 

OH-TER06TA  70-73. oldal 

 

10. A Dunántúli- és az Északi-középhegység 

OH-TER06TA  74-77. oldal 

 

 



A szóbeli vizsga követelményei történelemből 

A felvételizőnek a megadott 12 tételből kell egyet húznia. A tanulónak 30 perc felkészülési 

idő áll rendelkezésére. Ezalatt a gyerek a kihúzott tételből vázlatot készíthet a feleletéhez, és 

meg kell oldania egy – szintén a témakörhöz kapcsolódó – feladatlapot. A vizsga során egy 5-

6 perces feleletben számot kell adjon a kihúzott témakör ismeretéről, valamint be kell 

mutatnia a feladatlap megoldásait. A feladatlap szöveges, illetve képi források értelmezését, 

történelmi fogalmak ismeretét várja el, valamint a térképen való tájékozódás képességét méri 

fel.  

A szóbeli felvételi vizsgára a megadott tankönyvekből kell felkészülni. A tankönyvek teljes 

anyaga elérhető a mellettük található linkeken. 

A történelem szóbeli vizsga pontozása: 

                                             szempontok elérhető pontszám 

a szóbeli tétel ismeretanyaga 20 pont 

tájékozódás térben és időben 5 pont 

szaknyelv  5 pont 

a feladatlap megoldása 15 pont 

kifejezőkészség 5 pont 

                                              összpontszám 50 pont 

 

Felvételi tételsor 

 

1. Tudományok, művészetek és vallás az ókori Egyiptomban 

OH-TOR05TA: Az istenek sokszínű világa / A legjelentősebb találmány: az írás / Memphis és Théba: a 

piramisoktól a Királyok völgyéig 

OH-TOR05TB: A tudományok / A művészetek / Az egyiptomi vallás 

 

2. Ókori görög istenek és az olimpiai játékok 

OH-TOR05TA: A görögök istenei / A sport és a vallás 

OH-TOR05TB: Milyenek voltak a görögök istenei? / Az Olümposz lakói / Az olimpiai játékok eseményei  

 

3. Julius Caesar  

OH-TOR05TA: Julius Caesar fellépése / A huszonhárom tőrdöfés 

OH-TOR05TB: Julius Caesar / Caesar légiói / Caesar egyeduralma 

 

4. A keresztény vallás terjedése, szertartásai és jelképei 

OH-TOR05TA: A damaszkuszi úton / Üldözött vallásból államvallás / A keresztény hitélet színterei és 

alapvető szertartásai 

OH-TOR05TB: A kereszténység elterjedése a birodalomban / A keresztény hitélet színterei és 

szertartásai / A keresztény vallás jelképei 

 

5. Uradalom és jobbágyok a középkorban 

OH-TOR05TA: Egy uradalom működése / A falvak világa – a jobbágyok mindennapi élete 

OH-TOR05TB: Az uradalom / Az uradalom gazdája: a földesúr / Hogyan alakult ki a jobbágyság? /  

A jobbágytelek 

 



6. A középkori városok kialakulása, kiváltságai és a céhek 

OH-TOR05TA: A városok és polgáraik / A céhek 

OH-TOR05TB: Európai városok a középkorban / A város képe / A városi polgár, városi kiváltságok /  

A céhek 

 

7. Szent István trónra kerülése és államszervező munkája 

OH-TOR05TA: István – nagyfejedelemből király / Állam- és egyházszervezés 

OH-TOR05TB: Koppány legyőzése / István – nagyfejedelemből keresztény király / A keresztény egyház 

megerősítése / Az államszervező király 

 

8. Szent László és Könyves Kálmán uralkodása 

OH-TOR05TA: Szent László, a lovagkirály / Könyves Kálmán, a művelt király 

OH-TOR05TB: Szent László, a lovagkirály / László külpolitikája / Könyves Kálmán, a művelt király 

 

9. IV. Béla és a tatárjárás 

OH-TOR05TA: IV. Béla uralkodásának kezdete / A tatárjárás 

OH-TOR05TB: IV. Béla és a bárók ellentéte / A kunok / A tatárjárás 

 

10. I. Károly uralkodása 

OH-TOR06TA: I. Károly trónra lépése / I. Károly és az aranyforint 

OH-TOR06TB: I. Károly országa / I. Károly és az aranyforint / A visegrádi királytalálkozó 

 

11. Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó 

OH-TOR06TA: Mátyás uralkodói jelentősége / Reneszánsz kultúra Mátyás udvarában / Mátyás király 

az utókor szemében 

OH-TOR06TB: A királyválasztás / Erős királyi hatalom kiépítése / A fekete sereg / Mátyás külpolitikája 

/ Mátyás reneszánsz udvara 

 

12. A nagy földrajzi felfedezések okai és a felfedezők útjai 

OH-TOR06TA: A felfedezők útjai / Kolumbusz útja Amerikába / A Föld első körülhajózása 

OH-TOR06TB: A felfedezések okai és feltételei / A felfedezők útjai 

 
  
 

  



Tankönyvlista 

 

Történelem 5. 
Szerzők: Borhegyi Péter, dr. Szabados György 
Tankönyv kódja: OH-TOR05TA 
 
Tankönyv elérhetősége: 
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TOR05TA__teljes.pdf 
 

  
 
Történelem 5.  
Szerzők: Gróf Péter, dr. Szabados György 
Tankönyv kódja: OH-TOR05TB 
 
Tankönyv elérhetősége: 
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TOR05TB__teljes.pdf 

 Történelem 6. 
Szerzők: Borhegyi Péter, dr. Nánay Mihály 
Tankönyv kódja: OH-TOR06TA 
 
Tankönyv elérhetősége: 
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TOR06TA__teljes.pdf 

 Történelem 6. 
Szerző: Tóth Attila 
Tankönyv kódja: OH-TOR06TB 
 
Tankönyv elérhetősége: 
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TOR06TB__teljes.pdf 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TOR05TA__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TOR05TB__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TOR06TA__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TOR06TB__teljes.pdf


Magyar nyelv és irodalom felvételi követelmények szóbeli vizsgához 

 

6. évfolyam 

 
A felkészüléshez javasolt tankönyvek: 

5. évfolyam 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-MIR05TA 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-MNY05TA 

 
 
 

teljes.pdf 

teljes.pdf

6. évfolyam: 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-MIR06TB 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-MNY06TA 

 

 

teljes.pdf 

teljes.pdf

 
A témakörök és művek: 

1.)  Petőfi Sándor: János vitéz 

2.)  Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

3.)  Arany János: Toldi 

4.)  Fazekas Mihály: Ludas Matyi 

5.)  Szabó Magda: Tündér Lala vagy Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

6.)  Hősök az irodalomban 

Arany János: A walesi 

bárdok  

     A fehér ló mondája, 

Lehel kürtje 

7.)  Szülőföld, táj 

Petőfi Sándor: Az alföld / Nagy László: Balatonparton (választható) 

8.)  Család, otthon, nemzet 

Arany János: Rege a csodaszarvasról  vagy Az égig érő fa (magyar 

népmese) Petőfi Sándor: Egy estém otthon 

Petőfi Sándor: István öcsémhez (Az egész vers.) 

9.)  Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (A tankönyvben szereplő 

részletei.) Vörösmarty Mihály: Szózat (A tankönyvben 

szereplő részletei.) Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor 
 

 

Az 5-6. évfolyamos tankönyvek végén lévő fogalomtár témakörökhöz tartozó részeinek 

ismerete elvárt. 

 
NYELVTAN: 

1.)  Betűrendbe sorolás. 

2.)  A mássalhangzótörvények. 

3.)  A magánhangzótörvények. 

4.)  A szóelemek. 

5.)  A főnév a mondatban. 

6.)  A melléknév a mondatban. 

7.)  A számnév a mondatban. 
 

 

Az 5-6. évfolyamos tankönyvek végén lévő fogalomtár témakörökhöz tartozó részeinek 

ismerete elvárt.



A szóbelin az alábbi feladattípusok 

lesznek: 

 

1.)  Egy irodalmi szöveg önálló, rövid bemutatása segítő kérdések alapján. 

2.)  Egy rövid leíró nyelvtani feladat. 

3.)  Hangos olvasás. 
 

 

Az  értékelésnél  figyelembe  vesszük  a  tárgyi  tudáson  kívül  a  megfogalmazást.  A  

megadott tankönyvekben  szereplő,  a  témakörökhöz  kapcsolódó  fogalmak  ismeretét  

elvárjuk.  Életrajz ismerete nem szükséges. Felkészülési idő 30 perc. 

 
A pontozás: 

A)  Nyelvtan = 5 pont 

B)  Irodalom = 30 pont 

C)  Olvasás = 5 pont 

D)  Önálló megfogalmazás, kifejezés = 10 pont 

Összesen = 50 pont 



Matematika felvételi követelmények szóbeli vizsgához 

 A matematikából szóbeliző tanuló egy négy példából álló feladatsort kap, amelyet a 30 

perces felkészülési idő alatt kell megoldania, és a felvételiztető bizottság előtt elmagyaráznia. 

A feladatok a tanulók logikai-, számolási készségét, a megtanult legegyszerűbb 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. 
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