
Hon- és népismeret 

osztályozóvizsga tételsor 6. osztály 

1. tétel a, Magyarázd meg a kaláka fogalmát! 

Kaláka b, Válassz ki egyet a felsorolt kalákamunkák közül, és mesélj róla! 
(szüret, kukoricafosztás, tollfosztás, disznótor) 

c, Nevezd meg a képeken látható eszközöket! 
 

2. tétel a, Sorold fel a gabonatermesztés lépéseit! 

Gabonamunkák b, Ismerd fel a gabonamunkákhoz használt eszközöket! 

c, Magyarázd el, mi a különbség a cséplés és a nyomtatás között! 

 

3. tétel a, Jellemezd a szilaj és a kezes állattartást! 

Pásztorélet b, Milyen volt a pásztorok közötti rangsor? 

c, Töltsd ki a táblázatot a haszonállatok elnevezéseiről! (ló, juh, 
szarvasmarha, sertés – hím, nőstény, kicsinye, csapata, pásztora) 

 

4. tétel a, Sorold fel a kenderfeldolgozás lépéseit! 

Kendermunkák b, Mesélj a fonóról! (Mikor, hol tartották, kik jártak, hogyan dolgoztak, 
hogyan szórakoztak, miket játszottak, hogyan udvaroltak? 

c, Nevezd meg a képeken látható eszközöket! 

 

5. tétel a, Sorold fel az emberi élet fordulóit! 

Születés b, Sorolj fel 5 babonát, jóslást, amelyek a születéshez kapcsolódnak! 

c, Mi volt az elváltás? 
 

6. tétel a, Kik a lakodalom szereplői? 

Lakodalom b, Állítsd sorrendbe a lakodalom eseményeit! 

c, Keresztrejtvény a lakodalomról 
 

7. tétel a, Válogasd szét a családtagok feladatait! 

Életfordulók - 
munkamegosztás 

b, Állítsd sorrendbe egy élet eseményeit! Férfiról vagy nőről volt-e szó? 

c, Sorolj fel 2-3 olyan munkát, amit naponta, hetente illetve évente 
kellett végezni! 

 

 

 

 

 



8. tétel a, Jelezd a naptárban a húsvéti ünnepkör jeles napjait!  Párosítsd hozzájuk 
a felsorolt népszokásokat! 
(villőzés, kiszehajtás, lábmosás, passiójáték, tűzszentelés, vízszentelés, 
ételszentelés, feltámadási körmenet, jézuskeresés, határkerülés, zöldág-
járás, locsolkodás, komatál-küldés) 

Tavaszi és 
nyári 
ünnepek 

b, Hogyan választották a pünkösdi királyt, és mi volt a jutalma? Hogyan 
történt a pünkösdikirályné-járás? 

c, Hogyan történt a szentiváni tűzgyújtás, miről szólt a szentiváni ének? 

 

 

9. tétel a, Nevezd meg a képeken látható viseleteket! 

Ünnepi 
viseletek 

b, Jellemezd a kazári női viseletet a kép segítségével! 

c, Nevezd meg a ruhadarabokat! 
 

10. tétel a, Helyezd el a térképen a magyar nyelvterület nagy tájait! 

Magyar 
néprajzi 
csoportok 

b, Jellemezd a Palócföldet! (Hol található, jellemző vallás, 
településszerkezet, viseletek, nagyobb települések, híres emberek) 

c, Válogasd szét a palóc és a székely tulajdonságokat, képeket! 

 

 


