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Összeállította: Barabás Irén Ellenőrizte: Horváth István 

 szaktanár munk. köz. vez. 



Év végi vizsga 6. c osztály (2016) 

 

A vizsga részei: 

1. Hangos olvasás a kijelölt szövegből 

2. Az olvasott szöveg cselekményének elmondása (szöveghűen, saját szavakkal) 

3. Szómagyarázat a szöveg szavaihoz kapcsolódóan  

4. Beszélgetés a tanult fogalmakról: irodalomból és nyelvtanból egyaránt (a tételeknél szerepelnek) 

5. Memoriter (a tanult irodalmi művekből) 

 

A vizsga tételei: 

 

1. Fekete István: Tüskevár (a mű eleje) 

      (Fekete István, a mű elemzése; a hang, a beszélőszervek, a hangképzés) 

 

2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (Boka és Áts Feri Nemecsekék háza előtt) 

     (könyvtári ismeretek: a könyvtár feladata, dokumentumfajták, könyvtári ábécé, Cutter-szám; a 

magánhangzók) 

 

3. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (A grund) 

 (Molnár Ferenc, a regény elemzése; a magánhangzók találkozásának törvényei) 

 

4. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (Nemecsek a Füvészkertben) 

(könyvtári ismeretek: csoportosítás a könyvtárban, ETO-szám, katalógus, katalóguscédula; a 

mássalhangzók) 

 

5. Eric Knight: Lassie hazatér (a mű eleje) 

       (Eric Knight, a mű elemzése; a mássalhangzók találkozásának törvényei: a teljes hasonulás és a részleges 

hasonulás) 

 

6. Csörsz és Délibáb  

 (a monda, a mondafajták, a mese és monda; a mássalhangzók találkozásának törvényei: összeolvadás, kiesés, 

nyúlás, rövidülés) 

 

7.   Szent László király csodatételei 

     (a legenda, mese és valóság, királymondák; az egyszerű szó, az összetett szó, a többszörösen összetett szó, a 

szóelemek, a toldalékok fajtái) 

 

 

8. Arany János: Toldi I. ének 

       (Arany János, a mű keletkezési körülményei, a mű forrásai, előhang; a főnevek jelei és ragjai)  

 

9.   Arany János: Toldi IV. ének 

      (mottó, ének, trilógia, szerkezet, elbeszélő költemény, műnem, líra, dráma, epika; az igékhez járuló ragok és 

jelek) 

 

10. Arany János: Toldi V. ének  

       (lírai és epikai elemek az elbeszélő költeményben, költői kép, metafora, hasonlat, megszemélyesítés, 

allegória, epizód; a szavak csoportosítása a hangalak és a jelentés kapcsolata alapján, az egyjelentésű és 

ellentétes jelentésű szavak) 

11.  Arany János: Toldi VIII. ének 

(a közlés módjai: elbeszélés, leírás, párbeszéd; szereplők, helyszín, Lajos király, Toldi, konfliktus; a 

többjelentésű, azonos alakú és hasonló alakú szavak) 

12. Arany János: Toldi VI. ének 

      (a mű elemzése, rím, ritmus, a jellemzés módjai, csomópontok; az állandósult szókapcsolatok) 

13.  Arany János: Rege a csodaszarvasról  

      (a rege, az eredetmonda, a mű elemzése; a hangutánzó, a hangulatfestő és a rokon értelmű szavak) 

 

 

 



 

Vizsgaversek 

 

1. Kölcsey Ferenc: Himnusz 

2. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének 

3. Tanult mese: A bagoly és a mormota vagy Ahogyan a majmok beszélnek vagy A liba és a róka 

4. Zotmund (tanult monda) 

5. Arany János: Toldi (Előhang) 

6. Arany János: Toldi I. ének (1-3. vsz.)  

7. Arany János: Toldi II. ének 10-11. vsz. 

8. Arany János: Toldi II. ének 11-12. vsz. 

9. Arany János: Toldi III. ének 7. vsz. 

10. Arany János: Toldi IV. ének 1-2. vsz. 

11. Arany János: Toldi IV. ének 4-5. sz. 

12. Szabadon választott vers (legalább 12 sorból álló) 

 


