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Kedves Szülők!  

 

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjában 

foglaltaknak megfelelően iskolánk diákjai a 6. évfolyamon a következő tárgyakból tesznek 

vizsgát: 

- matematika 

- magyar nyelv és irodalom 

- úszás 

 

Matematika vizsga 

 

A vizsga célja: a matematika tanításában az első két év alapozó szakaszának lezárása. A 

tanulók, szülők, tanárok számára visszajelzés a végzett munkáról, valamint annak 

ellenőrzése, hogy a tanulók rendelkeznek-e a matematikatanulás folyamatában 

megszerezhető tudással, képesek-e ismereteiket rendszerbe foglalni, azokat problémák 

megoldása során alkalmazni  

Formája: 

Írásbeli: Az eddig tanult ismeretek számonkérése, a továbbhaladáshoz szükséges 

képességek, kompetenciák, készségek felmérése.  

Értékelés:  

A tanévben szerzett érdemjegyek és a vizsga osztályzata közösen adja az év végi 

osztályzatot. 

A vizsga időpontja: 2021. április 26-30. között. 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

A vizsga célja: az első két év központi területén – az anyanyelvi nevelésben – értékeli, 

osztályozza a tanulók készségeit, képességeit. A gyerekek próbálják ki önmagukat 

vizsgakörülmények között. 

Formája: 

Írásbeli: szövegértési feladatlap kitöltése, ismeretlen szépirodalmi szöveg feldolgozása 

egy tanóra keretében. 

Szóbeli: Az 5-6. osztály irodalmi anyagából tételt húzva, megfelelő nyelvi formákra 

törekedve fejtik ki gondolataikat a tanulók, illetve elmondják a témájukhoz kapcsolódó 

memoritert. 

Értékelés: Az egész tanévi teljesítmény és a vizsga osztályzata közösen adja az év végi 

osztályzatot. A szóbeli vizsgán a diákok a memoriterre és a feleletre is külön osztályzatot 

kapnak, ezek az irodalom tantárgyhoz kerülnek, utóbbi kétszeres szorzóval. Az írásbeli 

eredménye - szintén kétszeres szorzóval - a nyelvtanhoz kerül. 
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A 6. osztályos vizsga témakörei 

 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Petőfi Sándor: Az alföld 
Petőfi Sándor: Egy estém otthon 
Arany János: Családi kör 

Arany János: Toldi 
Arany János: A walesi bárdok 
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Népköltészet - népdalok, népmesék 

Népballadák (Kőmíves Kelemen) 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 

A vizsgák időpontjai: 

Szóbeli: 6. a osztály — 2021. május 3-án 8:00 órától 

               6. b osztály — 2021. május 4-én 8:00 órától 

                

Írásbeli: 2021. április 13. 

 

 

Úszás 

 

A 6. évfolyamos úszásvizsga a létesítmények használatának hiánya és ezáltal a 

felkészülés ellehetetlenülése miatt 2021-ben elmarad. 

 

Szombathely, 2021. február 4.  
  

Üdvözlettel  
 
           Papp Tibor 
             igazgató 


