
3. Tanulást segítő linkek, régebbi vizsgafeladatok 
Alsó tagozat 

 

 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Olvasás- 
szövegértés 

https://wordwall.net.hu 
http://www.okosdoboz.hu/ 
http://gyakorolj.hu 

http://www.okosdoboz.hu/ 
http://gyakorolj.hu 

http://tanitoikincseim.lapunk.hu 
http://www.fejlesztelek.hu/  
http://altsuli.hu/ 

http://www.okosdoboz.hu/ 
http://gyakorolj.hu 

Írás, nyelvtani 
ismeretek 

http://learningapps.org 
https://wordwall.ne.hu 
http://www.okosdoboz.hu/ 
http://gyakorolj.hu 
 

 https://pedagogusvilag.hu 
http://altsuli.hu/ 
http://www.jatek1x1.hu 
http://www.aweben.hu/matek/szorzotabla.htm 
http://altsuli.hu/ 
https://www.tehetseggondozas.hu 

 

Matematika http://learningapps.org 
 

http://learningapps.org 
 

http://learningapps.org 
https://www.mateking.hu/ 

http://learningapps.org 
 

Környezetismeret   https://www.tanitonline.hu 
http://altsuli.hu/ 
https://www.jigsawplanet.com 

 

Angol nyelv    
 

 

Hittan   Hittan: www.kateteka.hu 
www.rpi.hu 
http://altsuli.hu/ 
https://egyszervolt.hu 

 

Képességfejlesztés    
 

 

 
Felső tagozat 

 
 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar irodalom, 
szövegértés 

    

Nyelvtani ismeretek     

Matematika https://www.matika.in/hu/#5 
http://learningapps.org 

https://www.ementor.hu/altalanos-
iskola/matematika 
 

https://www.ementor.hu/altalanos-
iskola/matematika 
 

https://www.ementor.hu/alatalanos-
iskola/matematika 
 

Környezetismeret   
 

  

https://wordwall.net.hu/
http://www.okosdoboz.hu/
http://www.okosdoboz.hu/
http://tanitoikincseim.lapunk.hu/
http://www.fejlesztelek.hu/harmadikos-magyarirodalom
http://altsuli.hu/
http://www.okosdoboz.hu/
http://learningapps.org/
https://wordwall.ne.hu/
http://www.okosdoboz.hu/
https://pedagogusvilag.hu/
http://altsuli.hu/
https://www.facebook.com/groups/126072888036891/permalink/170549126922600/
http://altsuli.hu/
http://learningapps.org/
http://learningapps.org/
http://learningapps.org/
http://learningapps.org/
https://www.tanitonline.hu/
http://altsuli.hu/
http://www.kateteka.hu/
http://www.rpi.hu/
http://altsuli.hu/
https://www.matika.in/hu/#5
http://learningapps.org/
https://www.ementor.hu/altalanos-iskola/matematika
https://www.ementor.hu/altalanos-iskola/matematika
https://www.ementor.hu/altalanos-iskola/matematika
https://www.ementor.hu/altalanos-iskola/matematika
https://www.ementor.hu/alatalanos-iskola/matematika
https://www.ementor.hu/alatalanos-iskola/matematika


Földrajz   
 

  

Biológia   
 

  

Történelem   
 

  

Angol / német nyelv     

Fizika   
 

  

Kémia    
https://www.ementor.hu/kemia 
 

 
https://www.ementor.hu/kemia 
 

Képességfejlesztés   
 

  

Egyéb   
 

  

 
 

https://www.ementor.hu/kemia
https://www.ementor.hu/kemia
https://www.ementor.hu/kemia
https://www.ementor.hu/kemia


ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT 

2017-es feladatsorok: 

Matematika, 2. évfolyam 
Matematika, 4. évfolyam 
Nyelvtan, 2. évfolyam 
Nyelvtan, 3. évfolyam  
Nyelvtan, 4. évfolyam 
Környezetismeret, 3. évfolyam 
Illemtan, 1 - 2. évfolyam 
Illemtan, 3 - 4. évfolyam 
Kötelező memoriterek, 1 - 4. o. 
 
2016-os feladatsorok: 

Matematika, 2. évfolyam, 2016 
Matematika, 4. évfolyam, 2016 
Magyar nyelvtan, 3. évfolyam, 2016 
  

Régebbi feladatsoraink: 

Matematika vizsgafeladatok, 4. évfolyam, 
2013/2014. tanév 
Nyelvtan vizsgafeladatok, 2013-2014-es tanév, 4. 
évfolyam 
Matematika 2. évfolyam 
Illemtan 3., 4. évfolyam 
Illemtan 1., 2. évfolyam 
Memoriterek 4. évfolyam 
Nyelvtan, helyesírás, tollbamondás 3. évfolyam 
 
 

 

Matematika évközi, 5. o. 
Matematika 5. o. 
Magyar nyelv, 5. o. 
Történelem, 6. o. 
Természetismeret, 6. o. 
Matematika évközi, 7. o. 
Történelem, 7. o. 
Magyar irodalom, 7. o. 
Matematika, 8. o. 
Történelem, 8. o. 
Fizika, 8. o. 
Kémia, 8. o. 
Földrajz, 8. o. 
Hittan, 8. o. 

Korábbi évek feladatsorai: 

Matematika, 6. évfolyam, 2016 
Matematika, 8. évfolyam, 2016 
Irodalom, 5. évfolyam, 2016 
Történelem, 7. évfolyam, 2016 
Történelem, 8. évfolyam, 2016 
Angol nyelv, 7. évfolyam, 2016 
Biológia, 8. évfolyam, 2016 
Földrajz, 8. évfolyam, 2016 
Hittan, 8. évfolyam, 2016 
  

Korábbi feladatsoraink: 

Angol nyelv témakörök 5. évfolyam 
Angol szóbeli mérés témakörei – 8. évfolyam 
Biológia írásbeli vizsga témakörei, feladattípusok 
– 8. évfolyam 
Fizika írásbeli vizsgafeladatok témakörei – 8. 
évfolyam 
Földrajz írásbeli mérés – 8. évfolyam 
A kémia írásbeli vizsga felkészülési anyaga – 8. 
évfolyam 
Magyar irodalom szóbeli mérés témakörei – 8. 
évfolyam 
Matematika írásbeli vizsgafeladatok témakörei – 
8. évfolyam 
Szóbeli mérés magyar irodalomból – 5. évfolyam 
Szóbeli mérés magyar irodalomból – 7. évfolyam 
Történelem szóbeli mérés – 6. évfolyam 
Történelem szóbeli mérés – 7. évfolyam 
Történelem szóbeli mérés – 8. évfolyam 

http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/FELMEROK_2017/matematika_2.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/FELMEROK_2017/matematika_4.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/FELMEROK_2017/nyelvtan_2.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/FELMEROK_2017/nyelvtan_3.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/FELMEROK_2017/nyelvtan_4.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/FELMEROK_2017/kornyezetismeret_3.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/FELMEROK_2017/illemtan_1_2.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/FELMEROK_2017/illemtan_3_4.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/FELMEROK_2017/Kotelezo_memoriterek_1-4.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/FELMEROK_2016/MAT_2evf_2016.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/FELMEROK_2016/MAT_4evf_2016.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/FELMEROK_2016/MAGYAR_NYELVTAN_3evf_2016.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/mat_felm_4o_201314.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/mat_felm_4o_201314.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/nylevt_felm_4o_201314.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/nylevt_felm_4o_201314.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/Matematika_2_2013-14.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/Illemtan3_4_2013-14.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/Illemtan_1_2_2013-14.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/Memoriterek%20_4_2013-14.pdf
http://bethleng.hu/joomla16-2/includes/iskola/Nyelvtan_helyesiras_tollbamondas_3_2013-14.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2017/matematika_evkozi_5.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2017/matematika_5.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2017/magyar_nyelv_5.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2017/tortenelem_6.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2017/termeszetismeret_6.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2017/matematika_7.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2017/tortenelem_7.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2017/magyar_irodalom_7.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2017/matematika_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2017/tortenelem_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2017/fizika_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2017/kemia_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2017/foldrajz_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2017/hittan_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2016/MAT_6evf_2016.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2016/MAT_8evf_2016.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2016/MAGYAR_IROD_5evf_2016.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2016/TORTENELEM_7evf_2016.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2016/TORTENELEM_8evf_2016.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2016/ANGOL_7evf_2016.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2016/BIOLOGIA_8evf_2016.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2016/FOLDRAJZ_8evf_2016.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/FELMEROK_2016/HITTAN_8evf_2016.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/Angol_nyelv_temakorok_5.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/Angol_szobeli_meres_temakorei_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/Biologia_irasbeli_vizsga_temakorei_feladattipusok_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/Biologia_irasbeli_vizsga_temakorei_feladattipusok_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/Fizika_irasbeli_vizsgafeladatok_temakorei_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/Fizika_irasbeli_vizsgafeladatok_temakorei_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/Foldrajz_irasbeli_meres_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/kemia_irasbeli_vizsga_temakorei.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/kemia_irasbeli_vizsga_temakorei.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/Magyar_irodalom_szobeli_meres_temakorei_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/Magyar_irodalom_szobeli_meres_temakorei_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/Matematika_irasbeli_vizsgafeladatok_temakorei_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/Matematika_irasbeli_vizsgafeladatok_temakorei_8.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/Szobeli_meres_magyar_irodalom_5.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/Szobeli_meres_magyar_irodalom_7.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/Tortenelem_szobeli_meres_6.pdf
http://www.bethleng.hu/site/2014/03/21/tantargyi-meresek-201314-felso/includes/iskola/Tortenelem_szobeli_meres_7.pdf


 


