Osztályozóvizsga 1. félév

6.osztály
Magyar irodalom:
- monda ( A fehér ló mondája, Mesés várak, Mátyás király meg a Markóp)
- rege ( Arany: Rege a csodaszarvasról)
- ballada ( Kőműves Kelemenné, Arany János: A walesi bárdok)
- elbeszélő költemény ( Arany : Toldi – Előhang, 1-5. ének)
memoriterek:
Rege a csodaszarvasról 1-8 versszak
Kőműves Kelemenné 1-2 versszak
A walesi bárdok 1-15 versszak
Toldi :
Előhang 1,2 versszak
Első ének 1,2,3,14 versszak
Harmadik ének: 7 versszak
Negyedik ének 4-5 versszak
Fogalmak:
monda, rege ,ballada, elbeszélő költemény ,hasonlat, megszemélyesítés,
metafora ,allegória
Magyar nyelvtan:
- az ige
- a főnév
- a melléknév
- a számnév
Az ige fogalma, igeidők, igemódok, igeragozások, főnév fogalma fajtái,( a
köznévfajtái, helyesírásuk, a tulajdonnév fajtájai ,helyesírásuk)
A melléknév fogalma, fokozása, helyesírása
A számnév fogalma ,fajtái helyesírása
7.osztály
Magyar irodalom:

- A reneszánsz
- A romantika
- Versműfajok
- Petőfi élete
-Időmértékes verselés, ütemhangsúlyos verselés
Memoriterek:
Janus Pannónius: Pannónia dicsérete
Kölcsey: Huszt
Csokonai: A Reményhez
Kölcsey Himnusz
Vörösmarty : Szózat
Petőfi:
Reszket a bokor, mert….
Nemzeti dal
Szeptember végén
Fogalmak:
epigramma, elégia, óda, dal, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, párhuzam,
ellentét, kérdés, megszólítás, felsorolás, daktilus, spondeus, anapesztus
Magyar nyelv:
- Szófajtan ( ige, igenév, névszó)
- Mondatok a beszélő szándéka szerint
- A mondatok logikai minősége
- A mondatok szerkezete
- Mondatrészek felismerése, jelölése (alany, állítmány, tárgy, helyhatározó,
időhatározó, módhatározó)
Fogalmak:
- alany, állítmány, tárgy határozók
- alany fajtái
- állítmány fajtái
-tárgy fajtái (eredménytárgy, iránytárgy)

8.osztály
Magyar irodalom
-Korstílusok, stílusirányzatok
*impresszionizmus ( Tóth Árpád: Körúti hajnal)
*szimbolizmus ( Guillaume Apollinaire: Kikericsek, Ady: A magyar ugar)
*szecesszió ( Krúdy Gyula: Egy Aranykéz utcai éj emléke)
- A Nyugat első nemzedéke
- József Attila élete
Memoriterek:
Ady:
Lédával a bálban
Őrízem a szemed
Juhász Gyula:
Milyen volt….
Tiszai csönd

Móricz: A hét krajcár(1-3 bekezdés és az utolsó három bekezdés
József Attila: Tiszta szívvel
Születésnapomra
fogalmak:
- műfajok, műnemek, stílusirányzatok, stílusirányzatok
- hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, szinesztéria
-verstani ismeretek( szabad vers, rímfajták, rímképletek)
Magyar nyelv:
- Hangtan (magánhangzó és mássalhangzó szótörvények
- Szófajtan (minden szófaj)
- Mondattan ( egyszerű mondatok elemzése, ábrázolása
Összetett mondatok:
- mellérendelő összetett mondatok
*kapcsolatos
*ellentétes
*választó

*következtető
* magyarázó
- alárendelő összetett mondatok
* állítmányi
*jelzői
*alanyi
*tárgyas

