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7025 Bölcske, Paksi u. 18.
OM: 203333
Tel: 75/535-017
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KÖZZÉTÉTELI LISTA
2020/2021. tanév
1. Az iskolába való belépés feltételei, az első évfolyamra történő felvétel
A beiskolázásra a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21-22.§ előírásai alapján kerül sor.
Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021.
április 15-16-án kell beíratni.
A kormányhivatal által meghatározottak alapján az iskola közzéteszi saját honlapján a felvételi
körzetére vonatkozó információkat.
Az iskola tájékoztatja a szülőket az első évfolyamra történő beiratkozás időpontjáról,
helyszínéről, lehetőségeiről, a bemutatandó dokumentumokról.
Az első évfolyamba történő beíratáskor be kell mutatni:
– A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.
– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
– Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: óvodai szakvélemény,
szakértői bizottság szakvéleménye, sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői
Bizottság szakértői véleménye.
- Nyilatkozat a törvényes képviseletről (1. sz. melléklet).
- Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (4. sz. melléklet).
- Nyilatkozat az Etika/Hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozóan (5. sz. melléklet).
Az intézmény a gyermek beiratkozásához szükséges adatait
– rögzíti a KRÉTA rendszerben
– e-Ügyintézés esetén az eredeti igazolványokkal összehasonlítva adategyeztetést végez.
Az intézmény vezetője jelzi a járási hivatalnak, ha nem íratták be az intézménybe a felvételi
körzetben élő tanköteles tanulót, továbbá értesítést küld, ha körzeten kívüli tanulót vett fel. A
gyermek felvételével kapcsolatos írásbeli döntés megküldése a szülőnek.
A tankötelessé vált gyermek esetében elsődlegesen mindig az iskola adott épületének körzetébe
tartozó tanulókat vesszük fel, körzeten kívül lakó és a vidéki tanulók szüleinek írásban kérvényt
kell benyújtaniuk. A kérelmeket beérkezési sorrendben iktatjuk és a körzetes beíratás után 15
munkanapon belül megtörténik a döntés a felvételről, illetve elutasításról. Erről a szülőket
írásban értesítjük.
2. A fenntartó által engedélyezett iskolai osztályok száma
Iskolai osztályok száma: 11 tanulócsoport
3. Az iskola nyitva tartásának rendje
Nyitva tartás: 700 órától 2000 óráig.
Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon 7 15 órától 1700 óráig fogadja a
tanulókat.

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt eseti
kérelmek alapján.
Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető
által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik.
Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.
4. Az éves munkaterv alapján a 2020/2021. tanévben tervezett rendezvények, események
időpontjai
SZEPTEMBER
1.

Feladatok
ELSŐ TANÍTÁSI NAP
TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY
BALESETVÉDELMI, TŰZVÉDELMI OKTATÁS TANULÓKNAK

Felelős
Sulákné Bernáth
Gabriella,
osztályfőnökök

2-8.

TANÉV ELEJI SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

Sulákné Bernáth
Gabriella,
osztályfőnökök

10.

ARANY
JÁNOS
TEHETSÉGGONDOZÓ
PROGRAM
PÁLYÁZATÁNAK MEGJELENÉSE, ISMERTETÉSE A 8.O.
TANULÓKKAL

Sulákné Bernáth
Gabriella

14.

MUNKAKÖZÖSSÉGI,
LEADÁSA

18.
22.

TANMENETEK LEADÁSA
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ

25.

EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJA

29.

SZÜLŐI SZERVEZETI ÜLÉS

30.
30.

MAGYAR NÉPMESE NAPJA
TÖRZSLAPOK MEGNYITÁSÁNAK HATÁRIDEJE

09. 21. és 10. 12.
között

PÁLYAORIENTÁCIÓS
ÉVFOLYAMOSOKNAK

OKTÓBER

OSZTÁLYFŐNÖKI

VIZSGÁLAT

MUNKATERVEK

(MÉRÉS)

8.

Feladatok

5-9.

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT

6.

MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚK NAPJÁRÓL

9.

DIFER MÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ 1. OSZTÁLYOS TANULÓK
KÖRÉNEK FELMÉRÉSE

16.
21.
22.
22.
30.
NOVEMBER

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP- TNM
PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
OKTÓBER 23-AI MEGEMLÉKEZÉS
DIFER MÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ 1. OSZTÁLYOS TANULÓK
SZÁMÁNAK JELENTÉSE
8. OSZTÁLYOS TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA A FELVÉTELI
ELJÁRÁS RENDJÉRŐL
Feladatok

5.

ÓVODAPEDAGÓGUSOK LÁTOGATÁSA AZ 1. OSZTÁLYBAN

11.

MÁRTON NAP
AZ
ORSZÁGOS
MÉRÉSEKHEZ
SZÜKSÉGES
MEGKÜLDÉSE AZ OKTATÁSI HIVATALNAK

20.

ADATOK

Gálosiné Fazekas
Szilvia Véghné Máthé
Mónika
osztályfőnökök
pedagógusok
IKSZT
Gálosi János
osztálytanítók
Sulákné Bernáth
Gabriella
osztálytanítók
osztályfőnökök
Rausch-Tinyei
Melinda
Gálosi János
Felelős
Straszerné Horváth
Hajnalka
Szakácsné Farkas Éva
osztályfőnökök
Molnárné Szőke Irén
Bogárné Baranya
Mónika
osztályfőnökök
Gálosi János
osztályfőnökök
Sulákné Bernáth
Gabriella
Gálosi János
Felelős
Molnárné Szőke Irén
Bogárné Baranya
Mónika
osztálytanítók
Sulákné Bernáth
Gabriella

DECEMBER

Feladatok

4.

8. OSZTÁLYOS TANULÓK JELENTKEZÉSE A KÖZPONTI ÍRÁSBELI
FELVÉTELI VIZSGÁRA

6.

MIKULÁS ÜNNEP

12.

NEVELŐTESTÜLETI PROGRAM- TNM

18.

KARÁCSONYVÁRÁS, KARÁCSONYI MŰSOR

JANUÁR

Feladatok
5-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOT- ÉS EDZETTSÉG
VIZSGÁLATÁNAK KEZDŐ NAPJA

11.
22.

AZ ELSŐ FÉLÉV ZÁRÁSA

23. 10 óra

KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA

25.

FÉLÉVI OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET

29.

FÉLÉVI ÉRTESÍTŐK KIOSZTÁSA

FEBRUÁR

Feladatok

5.

FÉLÉVÉRTÉKELŐ NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET- TNM

8.

SZÜLŐI SZERVEZETI ÜLÉS

9-11.
13.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPOK TOVÁBBÍTÁSA A KÖZÉPFOKÚ
INTÉZMÉNYEKBE, A TANULÓI ADATLAPOK A HIVATALNAK

25.

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZÜNK

Feladatok

1-5.

PÉNZ7 PÉNZÜGYI ÉS VÁLLALKOZÓI TÉMAHÉT

13.

MÁRCIUS 15-EI ÜNNEPI MŰSOR

22-23.
24-25.

TANULÓI ADATLAPOK MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE
NYÍLT NAPOK
A MÓDOSÍTOTT TANULÓI ADATLAPOK MEGKÜLDÉSE A
HIVATALNAK

22-26.

DIGITÁLIS TÉMAHÉT

Gálosi János
Sulákné Bernáth
Gabriella
pedagógusok
8. osztályosok
Sulákné Bernáth
Gabriella
pedagógusok
osztályfőnökök
Felelős
Sulákné Bernáth
Gabriella
munkaközösségvezetők
Sulákné Bernáth
Gabriella

Rátgéber Szilvia, 7.o.,

19.

24.

Felelős

osztályfőnökök

ISKOLAI FARSANG

MÁRCIUS

Felelős
Sulákné Bernáth
Gabriella
Gálosi János
Németh Valéria
pedagógusok
Sulákné Bernáth
Gabriella
pedagógusok
Niklné Magyar Erika
Antal Dávid
Kissné Volman Anita
Gálosiné Fazekas
Szilvia

Gálosi János
Sulákné Bernáth
Gabriella
osztályfőnökök

Felelős
Straszerné Horváth
Hajnalka
Szakácsné Farkas Éva
Varga Erika, Németh
Valéria 6.a, 6.b
Gálosi János, 8.o.
pedagógusok
Sulákné Bernáth
Gabriella
Rausch-Tinyei
Melinda
Niklné Magyar Erika

Antal Dávid
Kissné Volman Anita
Gálosiné Fazekas
Szilvia

ÁPRILIS

Feladatok

8.

NEVELŐTESTÜLETI PROGRAM -TNM

9.

NEVELŐTESTÜLETI PROGRAM - TNM

12.

KÖLTÉSZET NAPI MŰSOR

16.

HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZÜNK

19-23.

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT

26-30.
30.

FELKÉSZÜLÉS AZ ANYÁK NAPJÁRA
EGÉSZSÉGNAP

MÁJUS

Feladatok

13.

ISKOLANYITOGATÓ

19.

ORSZÁGOS IDEGEN NYELVI MÉRÉS 6., 8. ÉVFOLYAMON

26.

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 6., 8. ÉVFOLYAMON

17-28.

BELSŐ MÉRÉSEK
TANULÓSZOBAI IGÉNY FELMÉRÉSE
DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK IGÉNY FELMÉRÉSE

28.
JÚNIUS - AUGUSZTUS

Feladatok

1-4.

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS TÉMAHETE

11.

ADATSZOLGÁLTATÁS HATÁRNAPJA AZ IDEGEN NYELVI MÉRÉS
TANULÓI ÉS INTÉZMÉNYI ADATAIRA VONATKOZÓAN

14.

KEGYES NAP-DIÁKÖNKORMÁNYZATI NAP - TNM

12. 10 óra

BALLAGÁS

15.

A TANÉV UTOLSÓ TANÍTÁSI NAPJA
OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLET

16-18.

BESZÁMOLÓK, DOKUMENTÁCIÓK ELKÉSZÍTÉSE

21. 17 óra

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY

Felelős
Sulákné Bernáth
Gabriella
Sulákné Bernáth
Gabriella
Véghné Máthé
Mónika
osztályfőnökök
Rausch István
Dr. Volmanné Reich
Márta
Pálfi Anita
pedagógusok
osztályfőnökök
Felelős
Gálosiné Fazekas
Szilvia
Kissné Volman Anita
Niklné Magyar Erika
Sulákné Bernáth
Gabriella
Sulákné Bernáth
Gabriella
pedagógusok
Rausch-Tinyei
Melinda
Felelős
Petrovicsné Árki
Zsuzsanna
Gálosi János
Gálosiné Fazekas
Szilvia
Varga Erika
Németh Valéria
Rausch-Tinyei
Melinda
Sulákné Bernáth
Gabriella
Németh Valéria, DÖK
Sulákné Bernáth
Gabriella
Rátgéber Szilvia
Gálosi János
Sulákné Bernáth
Gabriella
munkaközösségvezetők, DÖK vezető,
osztályfőnökök
Sulákné Bernáth
Gabriella
Molnárné Szőke Irén
Petrovicsné Árki

25. 8 óra

TANÉVÉRTÉKELŐ NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET

28.

SZÜLŐI SZERVEZETI ÜLÉS

Zsuzsanna
Bogárné Baranya
Mónika
Hajdókné Lubik Anita
Sulákné Bernáth
Gabriella
Sulákné Bernáth
Gabriella

TANÉVZÁRÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELVÉGZÉSE

22-30.
aug. 25.

pedagógusok
Sulákné Bernáth
Gabriella

JAVÍTÓ VIZSGA

5. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Név

1.

Molnárné
Szőke Irén

2.

Petrovicsné
Árki
Zsuzsanna

3.

Bogárné
Baranya
Mónika

4.

Hajdókné
Lubik Anita

5.

Dr
Volmanné
Reich Márta

6.

Pálfi Anita

7.

Straszerné
Horváth
Hajnalka

8.

Szakácsné
Farkas Éva

osz
tály
fő
nök

Végzettség

Amely szakra
képesített

Munkakör

Tanított tantárgy

Osztály

1.a

főiskola

tanító
könyvtár, rajz
spec. koll.

tanító

1.a

egyetem

tanító
ének-zene
szakos tanár

tanító
tanár

magyar nyelv és
irodalom,
technika és
tervezés,
vizuális kultúra
matematika,
testnevelés,
ének-zene

tanító
magyar spec.
koll.
hitoktató
tanító
német nyelv
műv. terület

tanító

tanító
testnevelés és
gyógytestnev.
szakkoll.
testnevelés
szakos tanár
tanító
német nyelv
műv. terület
angol nyelv
műv. terület

tanító

főiskola

tanító
magyar
spec. koll.

tanító

főiskola

tanító
testnevelés
spec. koll.

tanító,
fejlesztő
pedagógus

1.b

főiskola

főiskola

2.o.

főiskola

főiskola

3.o.

tanító

tanító

magyar nyelv és
irodalom,
testnevelés,
magyar irodalom
matematika,
ének-zene,
technika és
tervezés,
vizuális kultúra
matematika,
ének-zene,
testnevelés és sport

1.a
1.a, 5.o.,
7.o., 8.o.
1.b
1.b, 5.o.
5.o.
1.b

2.o.

testnevelés és sport

6.b

magyar nyelv,
magyar irodalom,
környezetismeret,
vizuális kultúra,
technika, életvitel
és gyakorlat
magyar nyelv,
magyar irodalom,
vizuális kultúra,
technika, életvitel
és gyakorlat,
magyar irodalom
matematika,
környezetismeret,
testnevelés és sport,

2.o.

3.o.

6.a
3.o.

fejlesztő
pedagógus
gyógypedagógiai
asszisztens
9.

Niklné
Magyar
Erika

10

Antal Dávid

11

Kissné
Volman
Anita

12

Gálosiné
Fazekas
Szilvia

13

4.a

főiskola

főiskola

4.b

Rausch
István

tanító

főiskola

tanító
ének-zene
spec. koll.

tanító

földrajz
rajz szakos
tanár
közoktatás
vezetői

tanár

egyetem

6. a

egyetem

15

Németh
Valéria
Rátgéber
Szilvia

6. b

egyetem

7.o.

főiskola

Gálosi János

8.o.

egyetem

18

Véghné
Máthé

tanító

tanító
matematika
műv terület
rajz spec. koll

Varga Erika

17

tanító

főiskola

14

16

tanító
magyar spec.
koll.
ember és
társadalom
műv. terület
tanító
angol nyelv
műv. terület

főiskola

tanító
angol
nyelvtanár,
inkluzív
nevelés tanára
német nyelv
szakos tanár
matematika
földrajz szakos
tanár
tanító
technika
testnevelés
szakos tanár
gyógytestnevelő

tanár
fejlesztő
pedagógus

tanító
magyar

tanár

tanár
tanár

tanár

fejlesztő
foglalkozás

1-4.o.

magyar nyelv,
magyar irodalom,
környezetismeret,
ének-zene,

4.a

magyar nyelv
matematika,
technika, életvitel
és gyakorlat,
testnevelés és sport,
angol nyelv
matematika,
technika, életvitel
és gyakorlat,
testnevelés és sport,
vizuális kultúra,
matematika
magyar nyelv,
magyar irodalom,
ének-zene,
környezetismeret,
etika/hit-és
erkölcstan
természettudomány
természetismeret,
osztályfőnöki,
vizuális kultúra,
földrajz,
technika és
tervezés,
technika, életvitel
és gyakorlat,
etika /hit-és
erkölcstan
angol nyelv,
osztályfőnöki,
fejlesztő
foglalkozás

5.o.
4.a

4.a, 4.b
4.b

5.o.
4.b
4.b, 6.a,
6.b
1-4.o.
5.o.
6.a, 6.b
5.o.
5-8.o.
7-8.o.
5.o.
6.a, 6.b
5-8.o.
5-8.o.
6.a
5-8.o.

német nyelv,
osztályfőnöki
matematika,
fizika,
osztályfőnöki
technika, életvitel
és gyakorlat,
testnevelés és sport,
fizika

4-8.o.
6.b
6-8.o
7.o.
7.o.
7-8.o.

magyar nyelv,
magyar irodalom,

7-8.o.
6.b, 7.o.,

5-8.o.
8.o.

Mónika

történelem
szakos tanár

19

Sulákné
Bernáth
Gabriella

főiskola

20

RauschTinyei
Melinda

főiskola

21

Pappné
Kertész
Szilvia

egyetem

8.o.
5-8.o.

történelem

tanító
ének-zene
spec. koll.
magyar nyelv
és irodalom
szakos tanár
közoktatás
vezetői
informatika
kémia szakos
tanár
közoktatás
vezetői

intézményvezető

magyar nyelv

6.a
6.b

intézmény
vezetőhelyettes

informatika,
kémia

5-8.o
7-8.o.

biológia
kémia szakos
tanár

tanár
(óraadó)

biológia

7-8. o.

A nevelő- oktató munkát segítők feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

1.
2.

Név
Papp Zsoltné
Mecker Magdolna

Feladatkör
iskolatitkár
pedagógiai asszisztens

Iskolai végzettség
főiskola
főiskola (tanító)

6. Az országos mérések évenkénti eredményei
Az országos kompetenciamérés eredményei
Év

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Évfolyam

6. évfolyam
6. évfolyam
8. évfolyam
8. évfolyam
6. évfolyam
6. évfolyam
8. évfolyam
8. évfolyam
6. évfolyam
6. évfolyam
8. évfolyam
8. évfolyam
6. évfolyam
6. évfolyam
8. évfolyam
8. évfolyam
6. évfolyam
6. évfolyam

Mérési
terület

matematika
szövegértés
matematika
szövegértés
matematika
szövegértés
matematika
szövegértés
matematika
szövegértés
matematika
szövegértés
matematika
szövegértés
matematika
szövegértés
matematika
szövegértés

Bölcskei
Kegyes J.
Ált. Isk.
átlag
1499
1523
1656
1597
1458
1434
1568
1490
1488
1484
1677
1574
1347
1385
1601
1545
1500
1530

Országos
átlag

Községi ált.
isk. átlag

1491
1481
1617
1557
1497
1488
1618
1567
1486
1494
1597
1568
1497
1503
1612
1571
1499
1492

1456
1430
1570
1497
1448
1424
1555
1494
1432
1425
1537
1499
1442
1434
1543
1503
1446
1429

2019.

8. évfolyam
8. évfolyam
6. évfolyam
6. évfolyam
8. évfolyam
8. évfolyam

matematika
szövegértés
matematika
szövegértés
matematika
szövegértés

1625
1674
1525
1441
1656
1623

1614
1602
1495
1499
1624
1608

1548
1530
1450
1439
1563
1542

Az országos idegen nyelvi mérés eredményei
Az országos idegen nyelvi mérés 2015. évtől került bevezetésre a 6. és a 8. évfolyamon.
Az idegen nyelvi mérés 6. évfolyamon (A1 szint) az olvasott szöveg értése kapcsán azt méri,
hogy a tanuló a leggyakrabban előforduló mindennapi helyzetekben meg tud-e érteni rövid,
egyszerű szövegeket, felismer-e ismerős szavakat és alapvető fordulatokat. A hallott szöveg
értése azt méri, hogy a tanuló tudja-e követni a nagyon lassú, tiszta kiejtésű beszédet, megérti-e
a számára ismerős fordulatokat tartalmazó rövid, egyszerű leírásokat, párbeszédeket.
8. évfolyamon (A2 szint) az olvasott szöveg értése azt méri, hogy a tanuló a számára ismerős
témákban meg tud-e érteni olyan rövid, egyszerű és konkrét szövegeket, amelyek gyakran
használt mindennapi nyelvezetet használnak. Ki tudja-e szűrni a szükséges információt egyszerű
nyelven megírt leírásokból. A hallott szöveg értése azt méri, hogy a tanuló meg tudja-e érteni a
hétköznapi életben legfontosabb témákkal kapcsolatos, személyes igényei kielégítéséhez
szükséges fordulatokat. Ki tudja-e szűrni a rövid, lassú és világos beszédű hangfelvételről a
számára szükséges, lényeges információt.
Mindkét évfolyamon a diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen
történik, ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%-át
kell elérniük.
A 2017. évi országos idegen nyelvi mérés eredményei 6. és 8. évfolyamon
Idegen nyelv

Évfolyam
6. évfolyam

Angol

8. évfolyam

Mért készség
Olvasott szöveg
értése
Hallott szöveg
értése
Olvasott szöveg
értése
Hallott szöveg
értése

Mérési eredmény
61%

70%

A 2018. évi országos idegen nyelvi mérés eredményei 6. és 8. évfolyamon
Idegen nyelv

Évfolyam
6. évfolyam

Angol
8. évfolyam

Mért készség
Olvasott szöveg
értése
Hallott szöveg
értése
Olvasott szöveg
értése
Hallott szöveg

Mérési eredmény
61%

65%

6. évfolyam
Német
8. évfolyam

értése
Olvasott szöveg
értése
Hallott szöveg
értése
Olvasott szöveg
értése

60%

68%

A 2019. évi országos idegen nyelvi mérés eredményei 6. és 8. évfolyamon
Idegen nyelv
Angol nyelv

Évfolyam
6. évfolyam
8. évfolyam
6. évfolyam

Német nyelv

Mérési eredmény
83%
75%
69%

Az országos fizikai fittségi mérés eredményei 5-8. évfolyamon
Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) eredménye
A NETFIT a magyar iskolarendszerben egységesen működő, egészségközpontú fittség mérésiértékelési rendszer. 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét,
erejét, hajlékonyságát és testösszetételét.
Fittségi zóna

Fokozott
fejlesztés
szükséges
Fejlesztés
szükséges

Testösszetétel és tápláltsági profil
Testtömeg-index
Testzsír százalék
2018. évi 2019. évi 2020. évi 2018. évi 2019. évi
2020. évi
8%

8%

11%

13%

8%

9%

23%

18%

20%

26%

34%

25%

69%

71%

70%

61%

58%

66%

Egészségzóna

Fittségi zóna

Fokozott
fejlesztés
szükséges
Fejlesztés
szükséges
Egészségzóna

Aerob fittségi (állóképességi) profil
Állóképességi ingafutás
2018. évi
2019. évi

2020. évi

6%

9%

0%

17%

21%

0%

77%

70%

0%

A tavaszra tervezett állóképességi ingafutás mérése a kialakult járványügyi helyzet miatt az idei
tanévben elmaradt.

Fittségi zóna
Ütemezett
hasizom (db)

Fokozott
fejlesztés
szükséges
Fejlesztés
szükséges
Egészségzóna

Vázizomzat fittségi profil
Törzsemelés
Ütemezett
Kézi
(cm)
fekvőtámasz szorítóerő
(db)
(kg)
2019. 2020. 2019. 2020. 2019 2020
évi
évi
évi
évi
évi
évi

Helyből
távolugrás
(cm)
2019 2020
évi
évi

2019.
évi

2020.
évi

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

10%

0%

0%

5%

70%

16%

34%

28%

24%

21%

25%

26%

27%

95%

30%

84%

66%

72%

76%

69%

65%

74%

73%

Fittségi zóna
2018. évi
Fokozott
fejlesztés
szükséges
Fejlesztés
szükséges
Egészségzóna

Hajlékonysági profil
Hajlékonysági (cm)
2019. évi

2020. évi

0%

0%

0%

35%

20%

38%

65%

80%

62%

7. A tanulók lemaradása, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:
2014/2015. tanévben évfolyamismétlő: 2 fő
2015/2016. tanévben évfolyamismétlő: 1 fő
2016/2017. tanévben évfolyamismétlő: 3 fő
2017/2018. tanévben évfolyamismétlő: 2 fő
2018/2019. tanévben évfolyamismétlő: 0 fő
2019/2020. tanévben évfolyamismétlő: 3 fő
8. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
Foglalkozás
Bábszakkör
Német nyelv szakkör
Német nyelv szakkör
Magyar szakkör
Sportkör
Sportkör
Rajz szakkör
Magyar középiskolai
előkészítő
Matematika középiskolai

Foglalkozást vezető pedagógus

Évfolyam

Niklné Magyar Erika
Németh Valéria
Németh Valéria
Véghné Máthé Mónika
Gálosi János
Gálosi János
Rausch István
Véghné Máthé Mónika

3-4. évfolyam
5-8. évfolyam
3. évfolyam
6-8. évfolyam
3-4. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
8. évfolyam

Rátgéber Szilvia

8. évfolyam

előkészítő
Magyar felzárkóztató

Matematika felzárkóztató

Matematika felzárkóztató
Magyar felzárkóztató
Fejlesztő foglalkozások

Tanulószoba

Pálfi Anita
Straszerné Horváth Hajnalka
Niklné Magyar Erika
Gálosiné Fazekas Szilvia
Bogárné Baranya Mónika
Molnárné Szőke Irén
Dr. Volmanné Reich Márta
Szakácsné Farkas Éva
Molnárné Szőke Irén
Kissné Volman Anita
Hajdókné Lubik Anita
Antal Dávid
Rátgéber Szilvia
Véghné Máthé Mónika
Varga Erika
Szakácsné Farkas Éva

1-4. évfolyam

Petrovicsné Árki Zsuzsanna
Pálfi Anita
Németh Valéria
Gálosiné Fazekas Szilvia
Rátgéber Szilvia

5-8. évfolyam

1-4. évfolyam

6-7. évfolyam
6-7. évfolyam
5-8. évfolyam
1-4. évfolyam

9. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
A házi feladat adásának elvei
Az alsó tagozaton egész napos oktatás keretében az önálló tanulás veszi át a házi feladat
szerepét. A pedagógusok felügyeletével és segítségével oldják meg a tanulók a feladatokat.
Differenciált formában, otthoni gyakorlásra is biztosítunk feladatokat szükség esetén.
Az első-második évfolyamon a tanulók hétvégére, valamint a tanítási szünetek idejére nem
kapnak szóbeli házi feladatot, csak írásbeli gyakorlást.
A 3-8. évfolyamon a tanulók hétvégére valamint a tanítási szünetek idejére - a szokásos
(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl - nem kapnak írásbeli házi feladatot.
Nyári szünetben a következő évfolyamra előírt kötelező olvasmány elolvastatható.
A szóbeli és írásbeli házi feladatok, gyűjtőmunkák
 Az 1-8. évfolyamokon a szünetekre (őszi, téli, tavaszi, nyári) és hétvégére nem adunk
írásbeli házi feladatot, kivéve ha hetente egy óra van az adott tárgyból.
 Az otthoni tanulásra fordított idő 1. évfolyamon 45 perc, 2-4. évfolyamokon 60 perc,
5-8. évfolyamokon 90 percnél nem több.
Házi feladatok adása az új tanulásszervezési eljárásokhoz kapcsolódóan:
 A kompetencia alapú oktatásban szereplő projektek, témahetek, moduláris oktatáshoz
kapcsolódó otthoni gyűjtőmunka, prezentációk készítéséhez digitális anyagok keresése,
gyűjtése, tanulói produktumok elkészítése.
 A házi feladat lehet szóbeli, írásbeli, digitális információgyűjtés.
 A feladatok terjedelme igazodik a tanulók életkorához, osztályfokához.

Iskolai dolgozatok
Az osztályozás alapja az alsó és felső tagozaton azonos:
0 - 30 % =1
31-50 % =2
51-75 % =3
76-90 % =4
91-100% =5
Témazáró dolgozatot előzetes bejelentés után íratunk.
Az 1-4. évfolyamokon egy, az 5-8. évfolyamokon két témazáró dolgozatnál nem íratunk
többet egy tanítási napon.
A fogyatékkal élő, a tanulásban akadályozott és a részképesség zavarral küzdő (diszlexiás,
diszgráfiás, diszkalkuliás) tanulók esetében differenciált számonkérést alkalmazunk.
Lehetőséget biztosítunk a szóbeli számonkérésre, több időt biztosítunk a dolgozat megírására,
segítünk a szöveg értelmezésében.
A témazárók értékelése legkésőbb két héttel a megíratásuk után megtörténik.

10. Az iskolai osztályok száma, az osztályok tanulólétszáma

Ssz.

Osztály

Létszám

Sajátos
nevelési
igényű
tanulók
száma

Beilleszkedési,
tanulási,
magatartási
nehézséggel
küzdő tanulók
száma

Számított
létszám

Osztályfőnök

16

1

2

17

Molnárné Szőke Irén

1

2

19

Bogárné Baranya
Mónika

1

1

22

Dr. Volmanné Reich
Márta

2

3

24

Straszerné Horváth
Hajnalka

1

2

18

Niklné Magyar Erika

2

-

20

Kissné Volman
Anita

1.

1.a

2.

1.b

3.

2.o.

4.

3.o.

5.

4.a

6.

4.b

7.

5.o.

26

2

1

28

Rausch István

8.

6.a

17

-

2

17

Varga Erika

9.

6.b

16

-

1

16

Németh Valéria

10.

7.o.

19

-

-

19

Rátgéber Szilvia

18

21

22
17
18

11.

8.o.

22

2

3

24

Össz.

212

12

17

224

Gálosi János

11. Az osztályozó- és a javítóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
1. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
A tanuló


érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival,
alkalmazza őket a következő helyzetekben: bemutatkozás, köszönés, megszólítás,
kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás.



értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat.



a kérdésekre értelmesen válaszoljon.



tudjon 2-3 összefüggő mondatot alkotni szóban képek, élmény és olvasmány alapján.



a szövegalkotás során törekedjen meglévő szókincsének aktivizálására.



legyen képes megérteni a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs
helyzetnek megfelelően reagálni.



legyen képes önállóan szöveghűen felidézni néhány könnyen tanulható rövidebb verset,
mondókát, versrészletet.



ismerje a nyomtatott kis- és nagybetűket.



legyen képes megkülönböztetni egymástól a magánhangzókat és a mássalhangzókat,
valamint időtartamukat.



tegyen különbséget az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között.



ismerje a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, mondatot, szöveget.



ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel.



segítséggel emelje ki az olvasottak lényegét.



ismerje az írott kisbetűket.



az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan írjon, és törekedjen a rendezett írásképre.



alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban.



jelölje helyesen a j hangot 10 begyakorolt szóban.



legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és
történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett.



legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén.

Matematika


















Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
Adatokról megállapítások megfogalmazása.
Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása, igaz-hamis fogalmának
ismerete.
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése,
megnevezése.
Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata.
Néhány elem sorba rendezése adott tulajdonságok alapján
Számok írása, olvasása (20-as számkör).
A sorszám fogalmának ismerete, helyes használata, írása, olvasása.
Római számok írása, olvasása (I, V, X).
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értelmezése. Természetes számok
nagyság szerinti összehasonlítása.
Matematikai jelek: +, –, =, <, >, ismerete, használata.
Összeadás, kivonás, bontás, pótlás. Biztos műveletfogalom és műveletvégzés a 20-as
számkörben.
Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása tevékenységgel, rajzzal, művelettel.
Páros, páratlan, egyjegyű, kétjegyű szám fogalmának ismerete, helyes használata.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum
kiszámítása.
Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.

Geometria, mérés







Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
A test és a síkidom megkülönböztetése.
Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő becslése, mérése. A szabvány
mértékegységek: dm, m, dl, l, kg, óra, nap, hét, hónap, év. Mennyiségek közötti
összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata.
Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni, társait segíteni,
együttműködni.

Ének-zene






A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal
emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. Csoportosan bátran, zengő hangon jó
hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás
után könnyedén megtanulni.
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes
lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen
hangsúlyozzák.
A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta,
ötvonalas kotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan,
folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában



megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről
szolmizálva éneklik. Megfelelő előkészítés után ilyeneket kiegészítenek, rögtönöznek.
Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat
szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik
hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és
örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket.

Vizuális kultúra














Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és
eszközhasználat.
A felszerelés önálló rendben tartása.
A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.
Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése.
Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín,
vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára.
A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.
A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása.
A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek
felismerése.
Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek
felismerése.
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.

Technika és tervezés
















A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet.
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos
veszélyforrások ismerete.
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása
érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján.
Életkori szintnek megfelelő probléma-felismerés, problémamegoldás.
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
Képlékeny anyagok, papír, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak
tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési
eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) szabályainak ismerete.
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.

Etika
A tanuló


ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait.



különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek
értelmezésére.



megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott interakciós helyzeteket, és
azonosítja azok sajátos szabályait.



felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törekszik
ezek okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz.



mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és
érzéseit.



megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő közlési módokat, véleményét másokat nem
bántó módon fejezi ki.



életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában
van legfontosabb személyi adataival.



felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket.



megérti, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket.



ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó
jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét.



érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében.



felismeri a természet esztétikus rendjét, megfogalmazza személyes felelősségét a
természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási javaslatot tesz környezetének
fejlesztésére.



képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli
eszközökkel kifejezze.



meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.

Testnevelés
Előkészítő és preventív mozgásformák
 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.
 A testrészek megnevezése.
 A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.
 A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei.
 Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence
középhelyzetének beállítása.
 Az iskolatáska gerinckímélő hordása.
 A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.
 A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi
szempontjai ismerete.



Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat.

Hely és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
 Az alapvető hely és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű
kombinációkban a tér és energia befektetés, valamint a mozgás kapcsolatok sokrétű
felhasználásával.
 A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.
 Manipulatív természetes mozgásformák
 A manipulatív alapkészségek mozgásmintáinak végrehajtási módjainak, és a vezető
műveletek tanulási szempontjainak ismerete.
 Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.
 A feladat végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.
 A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladat megoldásokban
 A futó, ugró és dobó iskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek
ismerete.
 Közepes mozgások többször rövid ideig történő fenntartása játékos körülmények között,
illetve játékban.
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladat megoldásaiban
 Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete.
 Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték előkészítő
kisjátékokban.
 A játékfeladat megoldásából és a játék folyamatból adódó öröm, élmény és tanulási
lehetőség felismerése.
 A csapat érdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél
fontosságának tudatosulása.
 A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete.
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgás rendszerekben
 Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról.
 A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és
 környezettudatos viselkedési szabályának ismerete.
 A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.

2. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom











A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció
alapvetőszabályaival, alkalmazza őket.
Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit.
A kérdésekre értelmesen válaszoljon.
Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.
Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének
udvarias nyelvi formáit.
Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről,
olvasmányai tartalmáról.
Szöveghűen mondja el a memoritereket.
Ismerje az írott és nyomtatott betűket.
Rendelkezzen megfelelő számú szókinccsel.
Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel.









Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét.
Írása legyen rendezett, pontos.
Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és
alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban.
Másoláskor nem vét írástechnikai hibát. Szövegminta alapján felismeri és kijavítja hibáit.
Percenként 15-20 betűt ír
Jelölje helyesen a j hangot 30–40 begyakorolt szóban.
Helyesen válassza el az egyszerű szavakat.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és
történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott,
motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén.

Matematika
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint.
 Halmazalkotás.
 Állítások igazságtartalmának eldöntése.
 Állítások megfogalmazása.
 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés.
 Közös tulajdonság felismerése, megnevezése.
 Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Számtan, algebra
 Számok írása, olvasása (100-as számkör).
 Helyi érték fogalma.
 Római számok írása, olvasása (I, V, X).
 Számok helye a számegyenesen.
 Számszomszédok értése.
 Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.
 Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
 Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.
 Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
 Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
 A műveletek közötti kapcsolatok ismerete.
 A műveletek sorrendjének ismerete.
 Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása
számokkal.
 Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
 Egyjegyű és kétjegyű számok megkülönböztetése.
 Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum
kiszámítása.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat
folytatása.
 Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
 A változások és ismétlődések észrevételének, szóbeli kifejezésének képessége
Geometria
 Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
 A test és a síkidom megkülönböztetése.
 Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
 Tájékozódási képesség, irányok ismerete.




A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése.
A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét,
hónap, év.
 Átváltások szomszédos mértékegységek között.
 Mennyiségek közötti összefüggések felismerése.
 Mérőeszközök használata.
Valószínűség, statisztika
 Adatokról megállapítások megfogalmazása.
Környezetismeret
A tanuló képes














az emberi test nemre és korra jellemző arányait leírni, a főtestrészeket megnevezni;
ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit;·
képes a mesterséges és természetes életközösség összehasonlítására;
tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem fontosságát;
tud tájékozódni az iskolában és környékén;
felismeri az évszakos és napszakos változásokat és kapcsolja ezeket az életmódbeli
szokásaihoz;
ismeri az időjárás elemeit, az ezzel kapcsolatos piktogramokat értelmezi; ismeri az
időjáráshoz illőszokásokat;
képes a használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok
csoportosítására tulajdonságaik szerint;
felismeri a kapcsolatot az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között; meg tudja
különböztetni a mesterséges és természetes anyagokat;
felismeri a halmazállapotokat;
egyszerű megfigyeléseket végez a természetben, képes egyszerű vizsgálatok és kísérletek
kivitelezésére;
képes az eredmények megfogalmazására, ábrázolására;
igényli az ok-okozati összefüggések keresését a tapasztalatok magyarázatára.

Etika












A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól,
tisztában van legfontosabb személyi adataival. Átlátja társas viszonyainak alapvető
szerkezetét.
Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.
Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni
környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni.
A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. Érzi a
szeretetkapcsolatok fontosságát.
Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében.
Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki.
Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő
élővilágért.
Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli
eszközökkel kifejezze. Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt,
hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő.
Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.

Testnevelés és sport
Előkészítő és preventív mozgásformák
 A tanulók a tanár utasítása szerint az óra rendjét szolgáló alakzatváltozásokat
automatikusan végzik a jelekre, szaknyelvre. Az egyre bővülő terminológiai fogalmakat,
tanári közléseket segítség nélkül alakítják át mozgásos cselekvéssé.
 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.
 A testrészek megnevezése.
 A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.
 A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei.
 Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben.
 Az iskolatáska gerinckímélő hordása.
 A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.
 A testnevelés órák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai,
balesetvédelmi szempontjai ismerete.
 Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat.
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
 Az alapvető hely és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű
kombinációkban a tér és energia befektetés, valamint a mozgás kapcsolatok sokrétű
felhasználásával.
 A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.
Manipulatív természetes mozgásformák
 A manipulatív alap készségek mozgásmintáinak végrehajtási módjainak, és a vezető
műveletek tanulási szempontjainak ismerete.
 Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.
 A feladat végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.
 A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.
 Természetes mozgásformák a torna alap gyakorlatok és feladat megoldásban
Mozgásos kifejező, speciális képesség fejlesztés a gyermek táncokban
 Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló egyszerű
tornagyakorlat bemutatása.
 Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön.
 Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg,
párban és csoportban.
 A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben.
 A tanult tánc/ok és játékok térformáinak megvalósítása.
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladat megoldásokban
 A futó, ugró és dobóiskolai alap gyakorlatok végrehajtása, azok vezetőműveleteinek
ismerete.
 Közepes és nagy intenzitású mozgások többször rövid ideig történő fenntartása játékos
körülmények között, illetve játékban.
 Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.
 Teljesítmény próbák az ajánlások alapján.
Természetes mozgásformák a sportjátékok alap technikai és taktikai feladat megoldásaiban
 Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete.
 Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték előkészítő
játékokban.
 A játékfeladat megoldásából és a játék folyamatból adódó öröm, élmény és tanulási
lehetőség felismerése.
 A csapat érdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél
fontosságának tudatosulása.
 A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete.

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdőjellegű feladat megoldásokban
 Az alapvető esés technikák felismerése, balesetmentes végrehajtása.
 A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben.
 A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.
 Törekvés arra, hogy a támadó és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz igazodjanak.
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgás rendszerekben
 Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról.
 A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és környezet
tudatos viselkedési szabályának ismerete.
A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.
 Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete.
 A szabad levegőn végzett testmozgáshoz valós természetes hozzáállás.
Technika, életvitel és gyakorlat




















A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása.
Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról.
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése,
káros sztereotípiák lebomlása.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet.
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos
veszélyforrások ismerete.
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása
érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás.
Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett szakmák,
hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete.
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos
alakítása.
Építés mintakövetéssel és önállóan.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak
tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési
eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.

Vizuális kultúra





Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és
eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű
figyelembevételével.
A felszerelés önálló rendben tartása.









A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.
A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése.
Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma,
szín,vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára.
A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.
Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése.

Ének-zene








30 magyar népi mondóka, népi játék népdal, műdal csoportos éneklése emlékezetből,
egységes hangszínnel, helyes levegővétellel.
A gyermekdalokhoz tartozó játékok ismerete, mozgásanyagának megfelelő ritmusú és
tempójú előadása.
Együttműködés a csoportos éneklésben.
A tanult népszokások ismerete. Kifejező szöveghű éneklés, a dalok ritmusának,
hangulatának megfelelően.
Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás.
Dallammotívumok csoportos éneklése kézjelről.
A vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkülönböztetése. Vokális és hangszeres
hangszínek felismerése.

3. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom














A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a
szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi
fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez.
Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba,
közös élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös
tevékenységeket együttműködő magatartással segítse.
Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Felolvasása
értelmező, az írásjelek szerint tagolt, hanglejtése és tempója az élőbeszédhez közelítő
legyen.
Életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű olvasmányt értsen meg néma olvasás
útján. Nevezze meg az olvasmány szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait. Az
olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg.
Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos
figyelemmel irányítani.
Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A
könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja
az ismert kézikönyveket.
A memoritereket szöveghűen, jól érthetően mondja el.
Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos elbeszélő fogalmazást készítsen a tanult
fogalmazási ismeretek alkalmazásával. A tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel jelezze.
Tanítója útmutatásai alapján javítsa ki fogalmazási és helyesírási hibáit.
Nevezze meg és jelölje megfelelően a tanult mondatfajtákat.
Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is. A
szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket.
A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.




Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és
történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott,
motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi
részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön.

Matematika
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
 Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.
 Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
 A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.
 Az összes eset megtalálása (próbálgatással).
Számtan, algebra
 Számok írása, olvasása (2000-es számkör).
 Helyiérték, alaki érték, valódi érték fogalma 2000-es számkörben.
 Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
 Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10 nevezőjű törtek megnevezése,
lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.
 Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása a 2000 -es számkörben.
 Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.
 A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés
alkalmazása.
 Fejben számolás százas számkörben.
 A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.
 A műveletek közötti kapcsolatok ismerete.
 Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.
 Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének
alkalmazása.
 Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.
 Háromjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás, osztás egyjegyű számmal
írásban.
 Műveletek ellenőrzése.
 Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv,
becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
 Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Szabályfelismerés, szabálykövetés.
 Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése.
 Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
 A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
Geometria
 Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.
 A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, hl, g, t, másodperc.
 Átváltások szomszédos mértékegységek között.
 Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
 Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel,
felismerésük, jellemzőik.
 A test és a síkidom közötti különbség megértése.
 Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.



Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással,
rajzzal, színezéssel.
 Négyzet, téglalap kerülete.
 Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.
Valószínűség, statisztika
 Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.
 Táblázat adatainak értelmezése.
 Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
 Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.
 Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.
Környezetismeret
A tanuló











ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az
egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére;
az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást
igénylő helyzetekben;
képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és
időtartamok becslésére;
képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti
jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására;
képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül;
értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat
kialakításában, illetve felépítésében;
képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a
bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint;
képes egy természetes életközösséget bemutatni;
képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az
információkeresésben és a problémák megoldásában.

Etika












A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól,
tisztában van legfontosabb személyi adataival. Átlátja társas viszonyainak alapvető
szerkezetét.
Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.
Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni
környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni.
A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. Érzi a
szeretetkapcsolatok fontosságát.
Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében.
Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki.
Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő
élővilágért.
Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli
eszközökkel kifejezze. Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt,
hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő.
Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.

Testnevelés és sport
Előkészítő és preventív mozgásformák
 Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is.
 A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.
 A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.
 Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása.
 A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása.
 A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer
betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.
 Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” ismerete és
annak alkalmazása a gyakorlatban.
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
 Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos
végrehajtása.
 A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése.
Manipulatív természetes mozgásformák
 A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos
végrehajtása.
 A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élményének
megerősödése.
 A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.
 A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban
 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra
törekedve történő végrehajtása, változó körülmények között.
 A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között,
illetve játékban.
 Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban
 A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.
 Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során.
 Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése.
 Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.
 A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés.
 A sportszerű viselkedés értékké válása.
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban
 A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés.
 Az önvédelmi feladatok céljának megértése.
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban
 Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan.
 Az uszodai rendszabályok természetessé válása.
 A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete.
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben
 Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete.
 A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának,
alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.
 A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó
veszélyforrások ismerete.

Technika, életvitel és gyakorlat











Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák –
elsajátítása és begyakorlása.
Használati utasítások értő olvasása, betartása.
Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás
érvényesülése tárgyalkotáskor).
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása
érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.

Vizuális kultúra










Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő
értelmezése.
Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése;
jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.
Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek
megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási
módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.
Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli
szükségletek felismerése.
Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos
választás.
A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos
alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban.
A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés)
megismerése.
A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.

Ének-zene







A tanult népdalok felismerése zeneművekben és feldolgozásokban.
Könnyű többszólamú dalok éneklése.
Rövid zenei részletet figyelemmel követése, megadott szempontok alapján.
Tanári irányítással ritmus- és dallammotívumok visszaidézése (utóritmizálás és
szolmizálás, felismerés, lejegyzés, reprodukálás).
20 magyar (pl. 15 népdal, 5 műdal) és 10 más nyelvű éneklése emlékezetből.
Karakteres zenei szemelvények felismerése, szóbeli jellemzése.

4. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom














A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a
szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi
fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez.
Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba,
közös élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös
tevékenységeket együttműködő magatartással segítse.
Felkészülés után folyamatosan, érthetően és értelmezően olvasson fel ismert szöveget.
Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Mondja el az olvasottak
lényegét. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg.
Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos
figyelemmel irányítani.
Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát, illetve
digitális forrásokat. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével
igazodjon el. Használja az ismert kézikönyveket.
A memoritereket szöveghűen mondja el.
Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást (elbeszélést, leírást,
jellemzést) készítsen a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. Ismerje a
mindennapi tájékoztató szövegek főbb jellemzőit.
Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. Biztonsággal
ismerje fel a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév, számnév, névelő, névutó,
személyes névmás, kérdő névmás, mutató névmás), és nevezze meg azokat szövegben is.
A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel
vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és
történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott,
motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi
részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön.

Matematika
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
 Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.
 Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
 A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.
 Az összes eset megtalálása (próbálgatással).
Számtan, algebra
 Számok írása, olvasása 10 000-es számkörben.
 Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 10 000-es számkörben.
 Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
 Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése
szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.
 Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben.
 Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.
 A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.
 Fejben számolás százas számkörben.
 A szorzótábla biztos ismerete a 100-as számkörben.
 Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.






A műveletek közötti kapcsolatok ismerete.
Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.
Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.
Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, osztás egyjegyű számmal
írásban.
Műveletek ellenőrzése.
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés,
ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.





Összefüggések, függvények, sorozatok





Szabályfelismerés, szabálykövetés.
Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése.
Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.

Geometria





Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.
A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc.
Átváltások szomszédos mértékegységek között.
[Átváltások nem csak szomszédos mértékegységek között, mérőszám és mértékegység
viszonya.]
 Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
 Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel,
felismerésük, jellemzőik.
 Kör fogalmának tapasztalati ismerete.
 A test és a síkidom közötti különbség megértése.
 Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.
 Gömb felismerése.
 Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal,
színezéssel.
 Négyzet, téglalap kerülete.
 Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.
Valószínűség, statisztika
 Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.
 Táblázat adatainak értelmezése.
 Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
 Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.
 Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.
Informatikai ismeretek
 Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata.
 Egy rajzoló program ismerete; egyszerű ábrák elkészítése, színezése.
 Együttműködés interaktív tábla használatánál.

Környezetismeret
A tanuló






ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az
egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére;
az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást igénylő
helyzetekben;
képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és
időtartamok becslésére;
képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek
egyszerű kísérleti tanulmányozására;
képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül;








értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat
kialakításában, illetve felépítésében;
képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására,
az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint;
képes egy természetes életközösséget bemutatni;
képes egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezésére, ismeri az
ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartást;
képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és természeti
értékét;
képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az
információkeresésben és a problémák megoldásában.

Ének-zene







Könnyű többszólamú dalok éneklése.
Rövid zenei részletet figyelemmel követése, megadott szempontok alapján.
Tanári irányítással ritmus- és dallammotívumok visszaidézése (utóritmizálás és
szolmizálás, felismerés, lejegyzés, reprodukálás).
20 magyar (pl. 15 népdal, 5 műdal) és 10 más nyelvű éneklése emlékezetből.
Karakteres zenei szemelvények felismerése, szóbeli jellemzése.
A tanult népdalok felismerése zeneművekben és feldolgozásokban.

Vizuális kultúra








Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő,
rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok
használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.
Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli
szükségletek felismerése.
A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további
differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép).
Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a
tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.
A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi
hatásának felismerése.
Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete,
alkalmazása. A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési
szabályok elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes
tevékenységek megismerése.

Technika, életvitel és gyakorlat










Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – elsajátítása és
begyakorlása.
Használati utasítások értő olvasása, betartása.
Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás érvényesülése
tárgyalkotáskor).
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi
megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.
A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.

Etika












A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól,
tisztában van legfontosabb személyi adataival. Átlátja társas viszonyainak alapvető
szerkezetét.
Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.
Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni
környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni.
A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. Érzi a
szeretetkapcsolatok fontosságát.
Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében.
Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki.
Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő
élővilágért.
Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli
eszközökkel kifejezze. Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt,
hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő.
Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.

Testnevelés és sport
Rendgyakorlatok:
 alakzatok felvétele és változtatások reprodukálása.
Gimnasztikai gyakorlatok:
 végzése a pedagógus utasításainak megfelelően, majd önállóan és zenére is.
Járások és futások:
 A változó feltételeknek megfelelően tudja szabályozni járását, futását (ingafutás).
 Hajtsa végre az indítás jeleinek megfelelő mozgáselemeket (állórajt, térdelőrajt).
Szökdelések és ugrások:
 Közepes lendületű nekifutással végrehajtott ugrások hangsúlyozott elrugaszkodással,
harmonikusan.
 Helyből távolugrás fiú: 120 cm, lány: 100 cm.
Dobások:
 A megfelelő dobásmód kiválasztása és végrehajtása.
Célba dobások:
 Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok:
 Testtömegük megtartása támaszban és függésben, majd mozgás közben.
Labdás gyakorlatok:
 Vegyen részt többféle labdajátékban.
 Az alapvető szabályok ismerete és azok betartása. Sportszerűség.
Küzdő feladatok és játékok:
 Kulturált, sportszerű test-test elleni küzdelem elfogadása és végrehajtása.

Idegen nyelv
Beszédértés
A tanuló megért
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérést, utasítást, arra cselekvéssel
válaszol;
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést.
Beszédkészség
A tanuló
 egy szóval válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre,
 ismert dolgokat megnevez,
 néhány mondókát, verset, dalt reprodukál.
Olvasott szövegértése:
A tanuló
 felismeri a tanult szavak írott alakját.
Íráskészség (a szóbeli kezdő szakasz után)
A tanuló
 segítséggel helyesen lemásol egy-egy ismert szót.

Az osztályozó- és javítóvizsga követelményei
5-8. évfolyam
Magyar irodalom
5. évfolyam
I. félév:
Család, otthon, nemzet



Petőfi Sándor: Egy estém otthon
Arany János: Családi kör (5 vsz.)

Vissza az eredetekhez – A mesék világa




népmese, tündérmese, mesealak, meseformula, meseszám, monda, mítosz
Az égig érő fa
Daidalosz és Ikarosz

A Biblia világa
 Bibliai történetek: A világ teremtése, A vízözön története, Jézus születése
Fogalmak: Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Evangélium
II. félév:
Petőfi Sándor: János vitéz (10 vsz.)



A mű cselekménye, szerkezete, mesei elemei, költői képek, ritmusa
(ütemhangsúlyos verselés, felező tizenkettes), páros rím, leírás

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk



a regény cselekmény vázlata
Tér- időviszonyok

6. évfolyam
I. félév
Monda, rege, ballada, elbeszélő költemények





Magyar őstörténeti eredetmondák (vármondák, Lehel kürtje)
Népballadák: Kőmíves Kelemen
Műballada: Arany János: A walesi bárdok (10 vsz.); Vörösmarty Mihály: A buvár
Kund
Elbeszélő költemények: Fazekas Mihály: Lúdas Matyi; Vörösmarty Mihály: Szép
Ilonka

Fogalmak: monda, rege, eredetmonda, felező 8-as, időmértékes verselés, verslábak,
félrím, alliteráció, anekdota, vándormotívum
Arany János: Toldi (5-10 vsz.)


A mű cselekménye, szerkezete, jellemek

Fogalmak: előhang, mottó, expozíció, kaland, allegória, epizód, életkép
II. félév
Lírai alkotások





Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram
József Attila, Ady Endre, Csanádi Imre, Illyés Gyula, Csoóri Sándor művei.
(értelmezések, poétikai és verstani gyakorlatok).

Kalandok, hősök, regények
Daniel Defoe, Harper Lee, Christine Nöstlinger, Nógrádi Gábor, Gion Nándor regényeiből
vett részletek bemutatása
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Cselekmény, szerkezet, tér- időviszonyok, jellemek

Fogalmak: líra, lírai alany, motívum, versforma, rímszerekezet, kaland, regény,
ifjúsági regény, történelmi regény, motívum

7. évfolyam
I. félév
Egy korstílus - a romantika
 Szemelvények Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János és
Tompa Mihály korstílusra jellemző, különféle műfajú alkotásaiból.
Lírai műfajok







Kölcsey Ferenc: Himnusz
Vörösmarty Mihály: Szózat
Petőfi Sándor: Nemzeti dal (műelemzések)
Petőfi Sándor: Szeptember végén
Arany János: A fülemile
Arany János: Szondi két apródja

Fogalmak: óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, verselési rendszer, rímes időmértékes,
verselés, rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus verselés,
daktilus, kötött verssor, hexameter, pentameter, disztichon, rím, rímelhelyezkedés, szókép,
hasonlat, megszemélyesítés, metafora, alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás,
szórendcsere

Műfaji fogalmak: óda, epigramma, rapszódia: romantikus ellentétezés, képalkotás
II. félév
A regény változatai
Stevenson, Gerald Durell, Coelho műveiből vett részletek bemutatása.
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai című regényből vett részletek feldolgozása.

Kisepikai alkotások
Kosztolányi Dezső és Mikszáth Kálmán alkotásai
Fogalmak: kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény,
elbeszélői nézőpont
Nagyepikai alkotás (regényelemzés)
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője - sok szempontú megközelítés

A líra alapformái
Berzsenyi Dániel, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Vajda János, József Attila művei.
(értelmezések, poétikai és verstani gyakorlatok).
Drámai műfajok
Egy komédia a sok szempontú megközelítése:
Moliére: Fösvény:




Drámai szerkezet
A komikum megjelenési formái (pl. helyzet- és jellemkomikum).
Komikus jellem és típus

Fogalmak: dráma, komédia, dialógus, konfliktus
8. évfolyam
I. félév
A századfordulótól az ezredfordulóig



Klasszikus modernség: Az impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió stílus- és
formajegyei.
Jellemző művek, ábrázolásmódok Ady Endre, József Attila és Esterházy Péter
műveiből

Fogalmak: szecesszió, impresszionizmus
A Nyugat írói: Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Tóth
Árpád művei.



Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (házi olvasmány)
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig című regényének elemzése

Fogalmak: szimbolizmus, leoninus, szinesztézia, párhuzam, fordulat, humor
elbeszélői nézőpont, ábrázolásmód, fejlődésregény, humor, parabola, történelmi regény
Írók a két világháború között
Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Lírai és átmeneti műfajok
Szabó Lőrinc, József Attila, Radnóti Miklós műveiből szemelvények, és kortárs magyar
lírai alkotások.

Fogalmak: óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, ekloga, verselési rendszer, rímes és
rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus verselés, daktilus,
hexameter, pentameter, disztichon, figura etymologica, inverzió

II. félév
Újabb irodalmunk: Illyés Gyula, Örkény István, Weöres Sándor, Pilinszky János és
Nagy László műveiből szemelvények.

Fogalmak: fokozás, fordulat, abszurd, groteszk,

Versek: Áprily Lajos, Füst Milán, Kálnoky László, Jékely Zoltán, Csanádi Imre, Nemes
nagy Ágnes, Csoóri Sándor, Orbán Ottó, Kányádi Sándor műveiből szemelvények.

Fogalmak: elégia, óda,
Novellák: Lázár Ervin, Tolnai Ottó, Háy János, Mrozek műveinek elemzése.
Drámák
Shakespeare: Hamlet
Moliere: Tartuffe
Fogalmak: dráma, komédia, tragédia, dialógus, konfliktus, helyzetkomikum,
jellemkomikum
Regényrészletek
Sütő András, Kertész Imre, Szabó Magda műveiből vett részletek bemutatása.
Médiaismeret
A média kifejezőeszközei, társadalmi szerepe, használata.

Magyar nyelv
5. évfolyam
I. félév:
Kommunikáció



Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, a kommunikáció folyamata, adó, vevő,
csatorna, kód, üzenet, kapcsolat, a beszéd zenei eszközei, dallam, hangsúly, tempó,
hangerő, szünet.
Üzenet, betűrend.

Helyesírás
 Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés, szóelemzés, hagyomány, egyszerűsítés elve)
Fogalmak: ábécé, elválasztás.
Helyesírási szótárak és helyesírási tanácsadó portálak használata.
II. félév:
Szavak szerkezete, jelentése




Szótő, toldalék: képző, jel, rag
Hangalak és jelentés kapcsolata
Állandósult szókapcsolatok: szólások, közmondások.

A nyelv szerkezete



A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzői
Magán és mássalhangzók kapcsolódási szabályai

Fogalmak: Magánhangzó, mássalhangzó, hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás,
részleges hasonulás, összeolvadás, rövidülés, kiesés.
Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban leírás, levél

6. évfolyam
I. félév:
Kommunikáció





a nyelvi jelek tudatos használata különféle közléshelyzetekben
nem nyelvi jelek felismerése
az udvarias véleménynyilvánítás
élménybeszámoló

Szófajtan:
Az ige
 Az ige felismerése szövegkörnyezetben és mondatokban.
 Alanyi ragozás, tárgyas ragozás.
 Igemódok, igeidők kapcsolata.
A főnév
 A főnév felismerése szövegkörnyezetben és mondatokban.
 Tulajdonnév, köznév
 A tulajdonnév fajtái és helyesírásuk

A melléknév





A melléknév felismerése szövegkörnyezetben és mondatokban.
A melléknév fokozása, ragozása
A –i képzős melléknevek

Helyesírás



A tanult helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása, tudatosítása.
A szófajokhoz kapcsolódó alapelvek megismerése.

II. félév

Kommunikáció





Jellemzés
Beszédhelyzet, kommunikációs (illem) szabályok
Vázlat, jellemzés
Az írás nem nyelvi jelei: sorköz, betű, margó stb.

Szófajtan
Számnév
 A számnév felismerése szövegkörnyezetben és mondatokban.
 Keltezés.
A névmások
 A névmások felismerése szövegkörnyezetben és mondatokban.
 A névmások fajtái.
Az igenevek
 Az igenevek felismerése szövegkörnyezetben és mondatokban.
 Főnévi igenév
 Melléknévi igenév és fajtái
 Határozói igenév
A határozószók


A határozószók felismerése szövegkörnyezetben és mondatban.

A viszonyszók
 A viszonyszók felismerése szövegkörnyezetben és mondatokban.
A mondatszók


A mondatszók felismerése szövegkörnyezetben és mondatokban.

Helyesírás


A tanult helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása, tudatosítása. A
szófajokhoz kapcsolódó alapelvek megismerése.

7. évfolyam
I. félév
Kommunikáció




Vélemény, vita, érv, megbeszélés, kiselőadás.
Adatkeresés, szótár, szövegfeldolgozó
Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény

Mondattan








Írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai egyszerű
mondatokban.
A mondatok csoportosítása:
A beszélő szándéka szerint
Szerkezete szerint
Logikai minősége szerint
A fő mondatrészek: állítmány,alany. Bővítmény: tárgy.
Ezek szerepe, funkciója, mondatbeli viszonyaik.

Helyesírás, nyelvhelyesség



nák, nék, suk, sük megfelelő helyen történő használata
alany, állítmány egyeztetése

Fogalmak: mondatrész, alany, állítmány, partikula, tárgy, iránytárgy, eredménytárgy,
határozott, általános ragozású igék

II. félév:

Mondattan


Határozók, határozós szószerkezetek. A jelzők, a jelzős szószerkezetek.
A mellérendelő szószerkezet.

Fogalmak: határozók, jelzők, mellérendelő szószerkezet, alárendelő szószerkezet

Helyesírás, nyelvhelyesség






földrajzi nevek helyesírása
-an, -en; -ul, -ül ragok
- -val, -vel ragos szavak helyesírása
a miatt, végett névutó helyes használata
vá, -vé hasonulás

8. évfolyam
I. félév
Kommunikáció
 Testbeszéd
Az összetett mondat
 Az egyszerű és összetett mondatok megkülönböztetése.
 Mellérendelő, alárendelő összetett mondatok megkülönböztetése.
 A mellérendelő összetett mondatok fajtái.
 Az alárendelő összetett mondatok fajtái.
 Az idézés
Fogalmak: utalószó, kötőszó, vonatkozó névmás, egyenes idézet, függő idézet
Helyesírás:tagmondatok közötti vessző, mondatvégi írásjel
II. félév
Kommunikáció







Tömegkommunikáció
Médiaműfajok
A közéleti kommunikáció
Alkalmi beszéd
önéletrajz
az internetes közösségi oldalak

Állandó és változó anyanyelvünk




Nyelvváltozatok/nyelvjárások
Szókincs változása
A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között.

A szóalkotás



alárendelő és mellérendelő szóösszetétel
szóképzés

Fogalmak: önéletrajz, mozaikszó, mozgószabály, információ, jövevényszó

Helyesírás: mozgószabály alkalmazása, összetett szavak helyesírása, mozaikszavak
helyesírása

Történelem
A továbbhaladás feltételei a javító- osztályozó vizsgán

A javító- osztályozó vizsgán cél annak a mérése, hogy a tanuló hogyan, mennyire van
birtokában az ismeretszerzési és feldolgozási képességeknek, a szóbeli és írásbeli
kifejezőképességeknek, hogyan tud tájékozódni térben és időben. Ezen képességeket az adott
évfolyam tananyagának ismertén keresztül mérjük és értékeljük.
A vizsga 2 részből áll:
 Írásbeli: A megadott témában egy teszt megoldása
 Szóbeli: Egy vagy kettő téma bővebb kifejtése. Térképhasználat.
5. évfolyam:
A régészek munkájának, eszközeinek ismertetése. A Biblia.

Minimumkövetelmények
topográfia
ókori Kelet,
Egyiptom, Nílus,
Jeruzsálem

kronológia
őskor, ókor, Krisztus
előtt, Krisztus után,
évtized, évszázad,
Kr. e. 3000 körül: az
Egyiptomi Birodalom
egyesítése

fogalmak
többistenhit, egyistenhit, régészet,
öntözéses földművelés, fáraó, piramis,
hieroglifa, betűírás, múmia, Biblia,
Ószövetség

személyek
Ádám, Éva, Noé,
Mózes, Dávid,
Salamon

Az ókori görög olimpiák, a spártai és athéni társadalom, a mindennapi élet, az athéni demokrácia
kialakulásának körülményei. Csaták és hősök: a görög – perzsa háborúk, történelmi személyek
bemutatása. Államformák Rómában (királyság, köztársaság, császárság). Csaták – hősök: a
római és a pun háborúk, történelmi személyek bemutatása. Rabszolgák a Római Birodalomban.
A kereszténység születése és elterjedése.
Minimumkövetelmények
topográfia

kronológia

fogalmak

személyek

Balkán-félsziget, Olümposz,
Athén, Spárta, Perzsa
Birodalom, Marathón,
Itáliai-félsziget, Róma,
Karthágó, Szicília, Római
Birodalom, Pannónia,
Aquincum, Júdea,

Kr. e. 776: az első feljegyzett
olimpia játékok
Kr. e. 490: a marathóni csata
Kr. e. V. század közepe: Athén
fénykora
Kr. e. 44: Julius Caesar

egyeduralom, demokrácia,
királyság, köztársaság,
császárság, vallás,
vallásüldözés, mítosz,
városállam, olimpia,
népgyűlés, Akropolisz, légió,

Zeusz, Periklész,
Romulus, Hannibál,
Julius Caesar,
Augustus, Jézus,
Mária, József,
Attila,

meggyilkolása
Kr. u. 476: a Nyugat-római
Birodalom bukása, az ókor
vége

Betlehem

rabszolga, provincia,
népvándorlás, Újszövetség,

A középkori emberek életmódja: uradalom – lovag - jobbágy, hűbériség, lovagi életmód,
középkori városok bemutatása. A középkori keresztény egyház – szerzetesek, kolostorok. Az
iszlám vallás.
Minimumkövetelmények
topográfia
Bizánci Császárság,
Frank Birodalom,
Mekka, Arab Birodalom,
Német-római
Császárság

kronológia
622: Mohamed
„futása”
800: Nagy Károly
császársága
XV. század:
könyvnyomtatás

fogalmak

személyek

középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár,
jobbágy, robot, majorság, iszlám pápa,
szerzetes, eretnek, kolostor, kódex, lovag,
középkori város, céh, járvány, távolsági
kereskedelem, könyvnyomtatás,

Nagy Károly,
Mohamed, Szent
Benedek,
Gutenberg

A magyar történelem kezdetei: a magyar nép vándorlása és életmódja. Az Árpád-ház jelentős
uralkodói: Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla. Az államalapítás. A
tatárjárás. Az Árpád-ház kihalása

Minimumkövetelmények
topográfia

kronológia

fogalmak

személyek

Urál, Etelköz, Vereckei-hágó,
Kárpát-medence, Erdély,
Esztergom, Pannonhalma,
Székesfehérvár, Buda, Muhi

IX. század: Etelköz
895–900: a
honfoglalás
997–(1000)–1038:
I. /Szent/ István
uralkodása
1077: I. /Szent/
László trónra
lépése
1241–1242: a
tatárjárás
1301: az Árpádház kihalása

hun, finnugor, nomád
életmód, törzs- nemzetségnagycsalád, fejedelem, táltos,
honfoglalás, kalandozás,
vármegye, tized, ispán, tatár,
kun

Attila, Álmos, Árpád, Géza
fejedelem, Szent István,
Gellért püspök, Szent
László, Könyves Kálmán, IV.
Béla, Szent Margit

6. évfolyam:
A királyi hatalom megerősítése I. Károly idején. Nagy Lajos, a lovagkirály főbb törvényei.
Hunyadi János törökellenes harcai. Hunyadi Mátyás uralkodása és reneszánsz udvara. A
mohácsi vész.
Minimumkövetelmények
topográfia

kronológia

fogalmak

személyek

Nándorfehérvár,
Visegrád, Mohács

1308 (I. Károly),
1456 (Nándorfehérvár),
1458-1490 (Hunyadi
Mátyás uralkodása),
1526 (a mohácsi
vereség)

aranyforint, nádor, nemes,
ősiség és kilenced törvénye,
kormányzó, végvár.

I. Károly, I. (Nagy) Lajos,
Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi
János, Hunyadi Mátyás, I.
Szulejmán.

A nagy földrajzi felfedezések és hatása Európára. A reformáció és a katolikus megújulás. Az
alkotmányos királyság Angliában. A felvilágosodás kora. Az észak – amerikai gyarmatok
függetlenségi háborúja.
Minimumkövetelmények
topográfia

kronológia

fogalmak

személyek

Amerika,
Versailles, London,
Szentpétervár.

1492 (Kolumbusz),
1517 (Luther
fellépése),
1776 (az amerikai
Függetlenségi
nyilatkozat).

alkotmányos királyság, köztársaság,
parlamentarizmus, újkor, felfedező, gyarmat,
manufaktúra, reformáció, protestáns,
jezsuita, katolikus megújulás, felvilágosodás,
alkotmány

Kolumbusz, Luther,
Kálvin, Cromwell, XIV.
Lajos, Rousseau,
Washington

A három részre szakadt Magyarország. Várháborúk hősei. Reformáció és katolikus megújulás
Magyarországon. Az Erdélyi Fejedelemség aranykora Bethlen Gábor idején. Élet a török
hódoltságban. A Rákóczi – szabadságharc gazdasági, politikai és hadi eseményei. Magyarország
a Habsburg Birodalomban. Mária Terézia uralkodása.
Minimumkövetelmények
topográfia

kronológia

fogalmak

személyek

Pozsony, Bécs,
Erdélyi
Fejedelemség, Eger,
Gyulafehérvár,
Debrecen.

1541 (Buda török kézen),
1552 (a „nagy
várháborúk” éve),
1686 (Buda visszavívása),
1703–1711 (Rákócziszabadságharc),
1740–1780 (Mária
Terézia).

népességfogyás, rendelet, végvár,
hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár,
kuruc, labanc, hajdú, úrbér,
jobbágyrendelet, zsellér,
betelepítés, türelmi rendelet

Dobó István, Bocskai
István, Bethlen Gábor,
Zrínyi Miklós, II.
Rákóczi Ferenc, Mária
Terézia, II. József.

A francia forradalomtól Napóleon császárságáig. A mezőgazdasági és ipari forradalom
találmányai és ezek gazdasági és társadalmi következményei.
A reformkor Magyarországon: A rendi országgyűlés működése. Reformkori javaslatok a
feudalizmus felszámolására. Gróf Széchenyi István reformjavaslatai és gyakorlati alkotásai.
Kossuth Lajos politikai pályája. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek
felvázolása.
Minimumkövetelmények
topográfia
Párizs,

kronológia
1789 (a francia forradalom kezdete),

fogalmak
népességrobbanás, migráció,

személyek
XVI. Lajos,

Waterloo,
Debrecen,
Isaszeg, Buda,
Világos, Arad

1815 (a waterlooi csata),
1830 (a Hitel megjelenése, a
reformkor kezdete),
1832–1836 (reformországgyűlés),
1848. március 15. (forradalom PestBudán),
1849. április 14. (a Függetlenségi
nyilatkozat),
1849. október 6. (az aradi vértanúk
és Batthyány Lajos kivégzése).

népfelség elve, jakobinus, polgári
nemzet, ipari forradalom, tőkés,
bérmunkás, kapitalizmus, rendi
országgyűlés, alsótábla, felsőtábla,
reformkor, közteherviselés, cenzúra,
sajtószabadság, választójog, felelős
kormány, jobbágyfelszabadítás,
honvédség, trónfosztás, nemzetiségi
törvény.

Robespierre,
Napóleon, Watt,
Széchenyi
István, Kölcsey
Ferenc,
Wesselényi
Miklós, Kossuth
Lajos, Deák
Ferenc, Petőfi
Sándor,
Batthyány Lajos,
Jellasics, Görgei
Artúr, Bem
József

7. évfolyam:
Az olasz és német egység, polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban. A második ipari
forradalom - technikai találmányok. Szövetségi rendszerek és katonai tömbök kialakulása. Úton
a nagy háború felé.
Minimumkövetelmények
topográfia
Olaszország,
Németország,
Egyesült Államok

kronológia
1859 (csata Solferinónál),
1861-1865 (polgárháború az
Egyesült Államokban),
1871 (a Német Császárság
létrejötte).

fogalmak

személyek

polgárháború, nemzetállam, szabad
verseny, monopólium,
szociáldemokrácia, tömegkultúra

I. Vilmos császár,
Bismarck, Lincoln,
Edison, Marx

Magyarország a dualizmus korában.
Minimumkövetelmények
topográfia
Osztrák-Magyar
Monarchia,
Budapest

kronológia
1867 (a kiegyezés),
1896 (a millenniumi
ünnepségek)

fogalmak

személyek

önkényuralom, passzív ellenállás,
kiegyezés, közös ügyek, dualizmus,
millennium, agrárország, emigráció,
amnesztia

Deák Ferenc, I. Ferenc József,
gróf Andrássy Gyula, báró
Eötvös József, Kandó Kálmán,
Bánki Donát

A gyarmatbirodalmak kialakulása. Élet a gyarmatokon. Az első világháború. Magyarok az első
világháborúban. Az I. világháborút lezáró békerendszer és következménye.
Minimumkövetelmények
topográfia
Szerbia,
Szarajevó,
Pétervár,
Oroszország

kronológia

fogalmak

személyek

1914. július 28. (a világháború
kirobbanása),
1914-1918 (az első
világháború), 1917 (az

villámháború,
állásháború/állóháború, bolsevik,
szovjet, hátország, kétfrontos
háború.

II. Vilmos,
Lenin, Wilson,
II. Miklós.

oroszországi forradalom és a
bolsevik hatalomátvétel).

A Szovjetunió megalakulása. A nagy gazdasági világválság. Az európai szélsőjobboldal
hatalomra jutása Olaszországban és Németországban.
Minimumkövetelmények
topográfia

kronológia

fogalmak

Szovjetunió,
New York.

1918. november 11. (az
első világháború vége),
1922 (a Szovjetunió
megalakulása), 1929-1933
(a nagy gazdasági
világválság), 1933 (Hitler
hatalomra kerülése).

személyek

békediktátum, kommunizmus,
GULAG, személyi kultusz, fasizmus,
nemzetiszocializmus, kisantant,
proletárdiktatúra, tőzsde, részvény,
gazdasági válság.

Clemenceau,
Sztálin,
Roosevelt,
Mussolini, Hitler

Magyarország a Horthy – korszak kezdetén, A Bethlen-kormány, Gazdasági és politikai válság
hazánkban a harmincas években.
Minimumkövetelmények
topográfia
Csehszlovákia,
Jugoszlávia,
Románia

kronológia
1918. október vége (az
őszirózsás forradalom),
1919. március (a
Magyarországi
Tanácsköztársaság
kikiáltása),
1920. március (Horthy
kormányzóvá választása),
1920. június 4. (Trianon),
1938 (az első bécsi
döntés), 1940 (a második
bécsi döntés).

fogalmak

személyek

őszirózsás forradalom,
tanácsköztársaság, vörösterror,
fehérterror, kormányzó, numerus
clausus, konszolidáció, revízió,
zsidótörvény

Károlyi Mihály,
Kun Béla, Horthy
Miklós, Bethlen
István, Teleki Pál.

A II. világháború eseményei.
Minimumkövetelmények
topográfia

kronológia

Lengyelország,
Sztálingrád, Donkanyar,
Normandia,
Auschwitz, Berlin,
Jalta, Hirosima

1939. szeptember 1. (a második
világháború kirobbanása), 1941. június
22. (Németország megtámadja a
Szovjetuniót), 1941. június 27.
(Magyarország hadba lépése), 1941.
december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült
Államok hadba lépése), (1943. január (a
doni katasztrófa), 1943. február eleje (a

fogalmak
tengelyhatalmak,
furcsa háború,
hadigazdaság, totális
háború, zsidóüldözés,
holokauszt, gettó,
deportálás, partizán.

személyek
Churchill,
Kállay
Miklós,
Szálasi
Ferenc

sztálingrádi csata vége), 1944. március
19. (Magyarország német megszállása),
1944. június 6. (a normandiai
partraszállás,), 1944. október 15-16.
(Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi
hatalomátvétele), 1945. április (a
háború vége Magyarországon), 1945.
május 9. (Európában befejeződik a
háború), 1945. szeptember 2. (Japán
kapitulációja).

8. évfolyam:
A kétpólusú világ kialakulása. A párizsi béke. A két világrend. Válsággócok és fegyveres
konfliktusok a hidegháború korában.
Minimumkövetelmények
topográfia
Szovjetunió, NSZK,
NDK, Kína, Észak- és
Dél-Korea, Észak- és
Dél-Vietnam, Kuba,
Közel-Kelet

kronológia

fogalmak

1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi
békék), 1949 (a NATO, az NDK és az
NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin
halála), 1955 (a Varsói Szerződés),
1961 (Jurij Gagarin űrrepülése, a
berlini fal felhúzása

hidegháború,
vasfüggöny, jóléti
állam, piacgazdaság,
szuperhatalom

személyek
Truman,
Marshall,
Hruscsov

Magyarország története 1945-től napjainkig: szovjet megszállás, Rákosi-korszak, 1956. okt. 23.
, Kádár-korszak, rendszerváltás. Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése
Magyarországon.

Minimumkövetelmények
topográfia

kronológia

fogalmak

személyek

Debrecen,
Recsk,
Hortobágy,
Salgótarján,
Százhalombatta,
Bős-Nagymaros,
Monor,
Lakitelek,
Erdély,
Kárpátalja,
Felvidék,
Délvidék,
Várvidék
(Burgenland)

1945. november (választások
Magyarországon), 1946 (a
második köztársaság és az új
forint), 1947 (a kékcédulás
választások, a párizsi béke),
1956. október 23. (forradalom
kitörése), 1956. november 4. (a
forradalom leverésének
kezdete). 1958 (Nagy Imre és
vádlott társai kivégzése), 1968
(az új gazdasági mechanizmus),
1985 (monori találkozó), 1987
(a lakiteleki találkozó), 1989
(Nagy Imre és mártírtársainak

egyházüldözés, vallásszabadság,
népbíróságok, államosítás,
internálás, pártállam, ÁVH,
kitelepítések, tervgazdaság,
kollektivizálás, szövetkezet,
tömegpropaganda, munkásőrség,
konszolidáció, népfelkelés, puha
diktatúra, amnesztia, háztáji,
pártállam, szamizdat, demokratikus
ellenzék. privatizáció,
rendszerváltás/rendszerváltozás,
pluralizmus, demokratikus
intézményrendszer, jogállam

Tildy
Zoltán,
Rákosi
Mátyás,
Nagy
Ferenc,
Kovács
Béla,
Mindszenty
József,
Nagy Imre,
Kádár
János,
Antall
József,
Göncz

újratemetése, a harmadik
köztársaság kikiáltása). 1990
(szabad, többpárti választások
Magyarországon), 1991 (a
szovjet csapatok távozása
hazánkból), 1999 (csatlakozás a
NATO-hoz), 2004
(Magyarország EU-tag lett).

Árpád,
Horn
Gyula,
Orbán
Viktor,
Mádl
Ferenc.

Úton az egyesült Európa felé. A gazdaság két útja: piacgazdaság és tervgazdaság. Az enyhülés
kezdetei. Az európai szovjet típusú rendszer összeomlása. A rendszerváltó Közép-Kelet-Európa.
Németország egyesülése. A Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlása.
Minimumkövetelmények
topográfia

kronológia

fogalmak

Ukrajna,
Észtország,
Lettország,
Litvánia,
Csehország,
Szlovákia, Szerbia,
Horvátország,
Szlovénia,
Németország,
Prága, Csernobil
az EU tagállamai

1962 (a kubai rakétaválság),
1968 (a „prágai tavasz”, nyugati
diáklázadások), 1989 (a berlini fal
lebontása), 1991 (a Varsói
Szerződés és a KGST
felszámolása, a Szovjetunió
felbomlása), 1991-1999 (a
délszláv háború), 1991-2004
(Jugoszlávia felbomlása), 1993
(Csehszlovákia szétválása,
Csehország és Szlovákia
létrejötte), 1999 (Jugoszlávia
NATO bombázása).1992 (a
maastrichti szerződés aláírása),
1995 (a schengeni egyezmény
életbe lépése), 2002 (az euró
bevezetése), 2001. szeptember
11. (terrortámadások az Egyesült
Államokban), 2004 (tíz új
tagállam csatlakozik az EU-hoz,
köztük Magyarország is).

tervgazdaság, piacgazdaság,
beat-korszak, olajárrobbanás,
atomkatasztrófa,
mamutcégek, nemzetközi
pénzvilág, csúcstechnológia
multikulturalizmus,
terrorizmus, migráció, ,
integráció, euró, internet,
tömegkommunikáció

személyek
Brezsnyev,
Kennedy,
Reagan,
Gorbacsov,
II. János Pál

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek: jogok, kötelességek, választások, az állam
feladatai és legfőbb hatalmi szervei.A média, mint hatalmi ág. Médiakörnyezet, a média
funkciói, a nyilvánosság
Minimumkövetelmények
topográfia kronológia

fogalmak
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog,
gyermeki jog, hivatal, egyenlőség, társadalmi különbség,
társadalmi egyenlőtlenség, Hatalmi ág, érdekképviselet,

személyek

állampolgári jogok, állampolgári kötelességek, közjó,
politikai intézmény, média, közélet, nyilvánosság.

Pénzügyi és gazdasági kultúra: A pénz funkciói és formái, pénzintézetek és tevékenységük,
tapasztalatszerzés: internetes tájékozódás árfolyamokról és befektetési lehetőségekről.
Háztartás és családi gazdálkodás.
Minimumkövetelmények
topográfia kronológia

fogalmak

személyek

Piacgazdaság, háztartás, vállalat, belföld, külföld,
pénzintézet, pénzügyi közvetítő, bankjegy, pénzhelyettesítő,
költségvetés, bevétel,
kiadás, egyenleg, megtakarítás,
betét, kötvény, befektetési jegy, hitelfelvétel, kamat,
árfolyam, infláció, Háztartás, költségvetés, bevétel, kiadás,
társadalmi juttatás, tulajdonból származó jövedelem,
örökség, nyeremény, vagyon, létszükségleti kiadás, nem
létszükségleti kiadás, beruházás, egyenleg, megtakarítás,
befektetés, hitel, kamat, bank, bankszámla, bankkártya,
banki művelet, lakossági folyószámla

Matematika
5. évfolyam
Gondolkodási és megismerési módszerek








Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése.
Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, ábrázolása.
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.
Néhány elem összes sorrendjének felírása.

Számtan, algebra







Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen.
Ellentett, abszolút érték felírása.
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása
következtetéssel, az egyenes arányosság felismerése, használata.
Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a
műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.
Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok közötti összefüggések
felírása szimbólumokkal).







Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése.
Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Oszthatósági szabályok (2, 5, 10,
100) ismerete, alkalmazása.
A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek
ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai
kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.
Elsőfokú
egyismeretlenes
egyenletek,
egyenlőtlenségek
megoldása
következtetéssel.

Összefüggések, függvények, sorozatok




Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak
a leolvasása.
Egyszerűbb grafikonok, elemzése.
Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése,
megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén.

Geometria







Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete.
A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos
szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata.
Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága,
szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek.
A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete
Téglalap és a négyzet kerületének és területének kiszámítása.
A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása.

Valószínűség, statisztika




Egyszerű diagramok értelmezése, táblázatok olvasása.
Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése,
ábrázolása.

6. évfolyam
Gondolkodási módszerek:



Halmazok értelmezése és alkalmazása
Igaz, hamis állítások, kisebb, nagyobb

Természetes számok:
 Oszthatósági szabályok (2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel)
 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása
egyszerűbb esetekben
 Hatvány értelmezése
Egész számok:
 Alapműveletek egész számokkal
Racionális számok:
 Műveletek a racionális számkörben


Arányosság:



Geometria:







Műveletek helyes sorrendje, zárójel használata
Egyszerű arányossági következtetések, grafikonok leolvasása
Százalék fogalma, százalékérték kiszámítása
Egyszerű egyenletek
Tengelyes szimmetria, tengelyes tükrözés
A szimmetrikus háromszögek tulajdonságai
Háromszögek fajtái szögek és oldalak szerint
Szögmásolás, szögfelezés
Térfogat és űrmérték ismerete
Mértékváltás

7. évfolyam
Gondolkodási módszerek:
 Halmazok uniója, metszete és részhalmaza
 Logikai „és”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden”
Egész számok:
 Prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás
 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása
 Hatványozás, normál alak
Racionális számok:
 Műveletek a racionális számok körében
 Műveletek helyes sorrendje, zárójelhasználat
Algebrai kifejezések:
 Algebrai kifejezések, helyettesítési érték kiszámítása
 Egyszerűbb elsőfokú egyenletek megoldása és ellenőrzése
Függvények:
 Lineáris függvények ábrázolása
 Sorozatok folytatása adott szabály szerint
Geometria, mérés:
 Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria
 Középpontos síkidomok, paralelogrammák tulajdonságai
 Háromszögek szerkesztése, belső és külső szögösszege
 Négyszögek tulajdonságai, belső és külső szögösszege. A kör, a kör kerülete és
területe.
 Mértékváltás
 Egyenes hasáb tulajdonságai, felszíne és térfogata.

8. évfolyam
Gondolkodási módszerek:
 Halmazok uniója, metszete és részhalmaza.
 Logikai „és”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden”.
Racionális számok:
 Műveletek és helyes műveleti sorrend a teljes racionális számkörben.
 Négyzetgyök fogalma, négyzetgyök meghatározása táblázat segítségével.

Algebrai kifejezések:
 Zárójelfelbontás, összevonás.
Egyenletek:
 Egyszerűbb szöveges feladatok megoldása egyenlettel
 Elsőfokú egyenletek megoldása és ellenőrzése
Függvények, sorozatok:
 Másodfokú függvény, abszolút érték függvény ábrázolása táblázat segítségével.
 Egyenletek grafikus megoldása.
 Számtani és mértani sorozat felismerése.
Geometria:
 Pitagorasz-tétele és alkalmazása egyszerűbb esetekben.
 Egyenes körhenger tulajdonságai, felszíne és térfogata.
Valószínűség, statisztika:
 Átlag számítása, grafikonok olvasása, készítése.

Természettudomány
5. évfolyam
I. félév
1. téma: A növények testfelépítése.




Virágok, gyümölcs és zöldségfélék környezeti igényei, termőhelye, testfelépítése
élettartama, felhasználása.
A zöldség-gyümölcsfélék szerepe az egészség megőrzésében, fogyasztásuk
egészségvédelmi szabályainak megismerése. Hívatlan vendégek a kertben.
Környezetkímélő gazdálkodás.

2. téma: Az állatok testfelépítése




Háziállatok, a házban és a ház körül élő állatok testfelépítése életmódja, a kutya
Az állatok szerepe a betegségek terjesztésében, a mézelő méh.
Állatok a városban: házi veréb, fecske.

3. téma: Anyagok és tulajdonságaik



Anyagok jellemzői: halmazállapot, összetétel. Környezetünk anyagai: talaj, víz, levegő.
Anyagok és tulajdonságaik. Olvadás, párolgás, fagyás, forrás, lecsapódás, égés, oldódás,
keveredés
Természetes és mesterséges anyagok környezetünkben. Az égés, tűzvédelmi ismeretek.

4. téma: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök


Mérések a mindennapi életben: tömeg, hosszúság, térfogat, hőmérséklet mérése,
eszközei.

II. félév
5. téma: Tájékozódás az időben


Az idő mérése, jelentése a csillagászatban, a Föld történetében, a mindennapokban. Az
időmérés eszközei. Égitest, csillag, bolygó, hold.




A Naprendszer. A Nap jelentősége.
A Föld alakja. A tengelykörüli forgás és a Nap körüli keringés következményei.

6. téma: Tájékozódás a térben




Iránytű használata, fő és mellék világtájak.
A térképi ábrázolás jellemzői: égtájak, szín – és jelkód.
Térkép fajták: domborzati, közigazgatási térkép, digitális térkép.

7. téma: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok





Időjárás, éghajlat és elemeik: napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék.
Csapadék fajták, a vízkörforgása.
A veszélyes időjárási helyzetekben való helyes viselkedés szabályai. (villámlás, hőség
stb.)
Üvegházhatás.

8. téma: Az emberi szervezet, működése, a testi-lelki egészség



Testünk felépítése: sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek, szervezetünk.
Táplálkozás, annak szerepe, hatásai. Szervrendszereink működése. Betegségek,
járványok

Természetismeret
6. évfolyam
I. félév
1. téma: Az erdő életközössége
 A hazai erdőségek földrajzi helye, erdőtípusainak jellemzői. Az erdő szintjei
 Az erdő legjellemzőbb növényeinek testfelépítése, hasznosítása, az
életközösségben betöltött szerepük.
 A gombák szerepe az életközösségben, a gomba fogyasztás szabályai.
 Az erdőjellemző állatainak külleme, teste, szerepe az erdő életében. Táplálkozási
láncok
 Az erdő gazdasági, szociális, környezetvédő szerepe. Az erdő védelme, az
erdőjárás szabályai.
2. téma: Vizek és vízpartok élővilága
 A vízi élőhely jellemző környezeti tényezői.
 Vízi- vízparti növénytársulások vízszintes tagozódása: vízparti fák, nád, gyékény,
hínár növények, planktonok.
 Vízi-vízparti jellegzetes növények testfelépítése, életmódja, jelentősége.
 A vizek vízpartok életközösségének jellemző gerinctelen és gerinces állatai.
Küllemük, testfelépítésük a vízi élethez való alkalmazkodásuk.
 Jelentőségük az életközösségben, az ember életében.



Kölcsönhatások az életközösségben: táplálkozási láncok. Az életközösség
védelme.
3. téma : Az ember szervezete és egészsége
 A mozgás szervrendszere
 A táplálkozás, a légzés, kiválasztás és keringés legfontosabb szervei, működésük.
 Az egészséges táplálkozás alapelvei.
 A férfi és női nemi szervek felépítése és működése. Serdülőkori változások.
 Az egyedfejlődés szakaszai: méhen belüli és méhen kívüli fejlődés.
 A serdülő személyiségének a jellemzői.
 Veszélyforrások és megelőzésük a háztartásban, a közlekedésben és sportolás
közben.
 Az érzékszervek szerepe, védelme.
 Az elsősegély nyújtás elemei.
II. félév
4. téma: Kölcsönhatások és energia vizsgálata
 A hővezetés
 Hőáramlás, hősugárzás
 Melegítés, hűtés
 Mágnesesség
 Elektrosztatikai jelenségek
 Mozgás
 Gravitáció
 Energia
5. téma: Tájékozódás a valóságban és a térképen
 Óceánok, szárazföldek
 Szélességi körök, hosszúsági körök
 A földrajzi koordináta-rendszer
6. téma: A Föld és a világegyetem
 Földünk éghajlati övezetei
 Éghajlat alakító és módosító tényezők
 Európa éghajlata
 Hazánk, Magyarország
7. Alföldi tájakon
 Az alföldek keletkezése
 A Kisalföld és az Alföld természeti adottságai.
 Az alföldek hasznosítása, termesztett növényei.
8. téma: Hegyvidékek, dombvidékek
 A Nyugat-magyarországi peremvidék
 Dunántúli-domb- és hegyvidék
 Dunántúli-középhegység
 Északi-középhegység
 Az Északi- középhegység és a Dunántúli- középhegység természeti adottságai,
tájai. A Nemzeti Parkok.

Fizika
7. évfolyam
I. félév
A tanuló ismerje a legfontosabb balesetvédelmi és elsősegélynyújtási előírásokat. Legyen képes
céltudatos megfigyelésre, egyszerű mérőeszközök használatára, a mértékegységek helyes
átváltására.
Ismerje a pálya, út, elmozdulás, vonatkoztatási rendszer fogalmait, a mozgás fogalmának relatív
voltát. Ismerje fel egy test mozgásállapot-változását. Ismerje a egyenletes mozgás és a sebesség
fogalmát, tudja értelmezni az út-idő grafikonokat, tudja elvégezni az állandó sebességű
mozgással kapcsolatos egyszerű számításokat. Ismerje a gyorsulás kvalitatív fogalmát és az
irányváltozáshoz kapcsolódó gyorsulás lényegét.
Ismerje a tehetetlenség (mint tulajdonság) és a tömeg (mint mérhető mennyiség) fogalmait.
Tudja értelmezni a különböző anyagú testek sűrűségét, mint egységnyi térfogathoz tartozó
tömeget. Ismerje fel a lendület kvalitatív jelentését, tömegtől és sebességtől való függését és a
tehetetlenség törvényét.
Ismerje az erőhatás és az erő fogalmait, a közöttük lévő különbséget, a vektormennyiség
fogalmát, az erő mérésének statikai és dinamikai lehetőségeit, gyorsító és alakváltoztató hatását.
Lássa meg a hatás-ellenhatás törvényének lényegét. Ismerje a súrlódási erő ébredésének okát,
nagyságát befolyásoló tényezőket, hasznos, káros vonatkozásait, növelésének, csökkentésének
lehetőségeit, a közegellenállás jelenségének lényegét. Ismerje a súly és súlytalanság fogalmait, a
testek egyensúlyának jelentését, feltételeit, a forgatónyomaték elemi szintű fogalmát. Ismerje az
emelő, csiga, lejtő működésének lényegét.
Tudja meghatározni a nyomás fogalmát, legyen képes elemi számítások elvégzésére, értse meg a
hidrosztatikai nyomás és a légnyomás lényegét, nagyságát meghatározó tényezőket, Pascal
törvényének gyakorlati vonatkozásait, a felhajtóerő fellépésének okait, Arkhimédész
törvényének kvalitatív és kvantitatív vonatkozásait.
II. félév
Legyen tisztában a hang, mint közegrezgés lényegével, terjedésének közegtől való függésével, a
földrengés és cunami kialakulásának, fontosabb jellemzőinek lényegével.
A tanuló legyen tisztában az energia, munka, hőmennyiség fogalmaival, mértékegységeikkel, a
Celsius-skála kialakulásának történelmi alapjaival. Tudjon munkával kapcsolatos egyszerű
számításokat elvégezni, ismerje a fontosabb természeti (megújuló és nem megújuló)
energiaforrásokat., a teljesítmény és a hatásfok fogalmát. Legyen tisztában a halmazállapotváltozások hőtani vonatkozásaival, tudjon értelmezni egyszerű hőmérséklet-idő grafikonokat,
lássa meg a belső energia anyagszerkezeti vonatkozásainak lényegét, ismerje a hő terjedésének
módjait.

8. évfolyam
I. félév
A tanuló legyen tisztában az elektromos állapot kialakulásának feltételével, kimutatásával, az
elektromos töltés fogalmával, minőségi és mennyiségi jelentésével, az atomok szerkezetével,
semlegességük okával. Ismerje a feszültség fogalmát, mértékegységét, az elektromos áram
fogalmát, kialakulásának feltételeit, az áramerősség fogalmát, számítási módját. Ismerje az
elektromos áramkör fogalmát, egyszerű elemeit, a fogyasztók soros és párhuzamos
kapcsolásának módjait, ezen kapcsolások fontosabb tulajdonságait. Ismerje Ohm törvényének
logikai és mennyiségi tartalmát, fogalmát, a hozzá kapcsolódó alapszámítások elvégzésének
menetét. Tudja alkalmazni Ohm törvényét sorosan és párhuzamosan kapcsolt fogyasztókra
vonatkozó alapszámításokra. Ismerje meg az elektromos áram mágneses hatását Oersted
kísérletével, az elektromágnes szerkezetét, mágneses erősségét befolyásoló tényezőit, az
elektromos áram hőhatását.
Jöjjön rá az elektromágneses indukció és a váltakozó áram lényegére.
II. félév
Ismerje a fény és az anyag kölcsönhatásának egyszerű vonatkozásait (terjedés, visszaverődés,
elnyelés), a reflexiós optikai eszközök (sík-, homorú és domború tükrök) fényvisszaverődési
tulajdonságait, nevezetes sugármeneteket, valódi és virtuális kép fogalmának jelentését,
kialakulását, refrakciós optikai eszközök (prizmák, domború és homorú lencsék) fénytörési
tulajdonságait, nevezetes sugármeneteket, valódi és virtuális kép fogalmának jelentését,
kialakulását. Ismerje a „fehér” fény színekre bontásának lehetőségét.

Digitális kultúra
5. évfolyam
I. félév:








Keresés a weben, Információszerzés az Internetről és azok alkalmazása
Elektronikus levelezés
A számítógép és a legszükségesebb perifériák rendeltetésszerű használata
Az operációs rendszerek alapszolgáltatásainak ismerete, alkalmazása
Programok indítása. Szövegbevitel billentyűzetről
Szöveges, képes, rajzos prezentáció készítése
Állomány mentése, megnyitása.

II. félév:




Animációkkal ellátott prezentáció készítése
Problémák algoritmusainak megtervezése
Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusainak megvalósítása a Scratch programozási
nyelv segítségével

Informatika
6. évfolyam
I. félév:









Az információ fogalma, jelrendszerek.
A számítógép felépítése.
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása.
Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés.
Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés,
nyomtatás, megnyitás, keresés.
Állományok típusai.
Képszerkesztés.
Számítógépes bemutatók készítése áttűnéssel, animációval.

II. félév:


Összetettebb feladatok megoldási algoritmusainak megvalósítása Logo fejlesztőrendszer
segítségével.
Internetes keresés lehetőségei. Médiainformatika.
Könyvtári szolgáltatások, forráshasználat

7. évfolyam
I. félév:










Gépház, perifériák, adathordozó eszközök.
Számítástechnikai mértékegységek.
Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata.
Mappa- és fájlműveletek. Tömörítés, kicsomagolás.
Böngészőprogram ismerete.
Kulcsszavas és tematikus keresés.
Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használata.
Médiainformatika: elektronikus könyv, szótárak, lexikonok, folyóiratok, televízió, rádió,
oktatóanyagok, zenék.
Szöveg, kép mentése weboldalról.

II. félév:




Szöveges, rajzos, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.
Weblapkészítés alapjai, közzététel. Egyszerű honlap elkészítése.
Információkeresés a könyvtárban, forráshasználat szabályai.

8. évfolyam
I. félév:



Algoritmus leírása folyamatábrával
A LOGO programozási nyelv alapszintű utasításainak ismerete.





Egyszerű vezérlési feladatok megoldása.
Prezentációkészítés alapjainak ismerete.
Egyszerű bemutató készítése animációval, áttűnéssel.

II. félév:






Táblázatok készítése, adatbevitel táblázatba, javítás, másolás, mozgatás.
Egyszerű képletek, függvények használata.
Diagramtípusok ismerete, egyszerű diagram készítése.
Adatvédelem, az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés.
Netikett ismerete.

Földrajz
7. évfolyam
I. félév
A szilárd föld anyagai és folyamatai
 Kőzetek csoportosítása
 Talajtípusok
 A belső erők hatásai: gyűrődés, vetődés, vulkáni működés, süllyedés, feltöltődés.
 A külső erők felszínformáló hatása.
 Tájékozódás a földtörténeti időben.
A földrajzi övezetesség alapjai
 Éghajlati alapismeretek: az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító
tényezők.
 A trópusi, a mérsékelt, a hideg éghajlati övezetek jellemzése.
 A függőleges földrajzi övezetesség (hegyvidék)
Gazdasági alapismeretek
 A gazdaság értelmezése. (ágazatai)
 Pénzügyi alapismeretek: egy termék árát befolyásoló tényezők.
 A pénz szerepe, típusai fizetési módok.
 A piac működési alapelve, a kiadás-bevétel rendszer megértése.
 A kölcsön veszélyeinek felismerése. A takarékoskodás és a megtakarítások
lényege.
 A nemzetközi együttműködés szükségessége, különböző típusú szervezetek
példáin. (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, WWF)
Afrika és Amerika földrajza
 Afrika természetföldrajza, társadalom földrajza.
 Amerika természetföldrajza, társadalom földrajza.
 Amerika ország földrajza (USA-Brazília)

8. évfolyam
I. félév
Ázsia földrajza Ázsia természetföldrajza
 „A legek” földrésze
 Belső-ázsiai sivatagok. Monszun vidékek
 Ázsia társadalomföldrajza (népek, kultúrák, vallások)
 Ázsia regionális földrajza, Japán, Kína, India
Ausztrália, Óceánia a sarkvidékek és az óceánok földrajza
Európa általános földrajza
 Európa általános természetföldrajzi képe
 Európa társadalom földrajzi képe. Az Európai Unió
Észak- Európa, Dél-Európa földrajza
 A tenger szerepe az észak- és dél-európai népek életében.
 Észak-Európa földrajza
 Dél-Európa földrajza (Olaszország)
 A Balkán térség
Nyugat-Európa
 Nyugat-Európa földrajzi jellemzői és problémái
 Nyugat-Európa meghatározó országai, Egyesült Királyság, Franciaország
II. félév
Kelet-és közép Európa földrajza
 Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között (Oroszország)
 A hegyvidéki közép-Európa (Ausztria, Svájc)
 A medencei közép-Európa (Németország, Lengyelország, Csehország)
A Kárpát-medence vidék földrajza
 A Kárpát-medence vidék természetföldrajzi egysége
 A Kárpát-medence vidék társadalom-földrajzi egysége
A hazánkkal szomszédos országok földrajza
 Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia
Magyarország természeti és kulturális értékei
 Magyarország nagy tájai
 A magyar nemzeti kultúra
 Természeti, kulturális és történelmi értékek.
Magyarország társadalom földrajza
 Népesség és településhálózat
 A régiók és Budapest földrajzi jellemzése.
 Magyarország gazdasági szerkezete

Kémia
7. évfolyam
I. félév




Ismerje az alapvető laboratóriumi eszközöket és a helyes, biztonságos
kísérletezés szabályait. Ismerje a legfontosabb elsősegély-nyújtási szabályokat.
Ismerje az elem, vegyület, vegyjel, képlet fogalmait, jelentéseit. Legyen tisztában
a halmazállapotok jellemzőivel és azok változásaival. Tudja megkülönböztetni a
fizikai és a kémiai változásokat. Tudja megnevezni a kiindulási anyagokat és a
keletkezett termékeket. Ismerje a hőtermelő és hőelnyelő folyamatok lényegét.
II. félév
Tudjon felírni szóegyenletet, egyszerűbb esetekben egyenletet vegyjelekkel,
képletekkel. Értelmezze az anyagmegmaradás törvényét. Ismerje az elegyek,
oldatok összetételét (tömeg- és térfogat% számítása). Ismerje a keverékeket és
összetevőinek szétválasztását (levegő, tengervíz). Ismerje az anyagmennyiség
fogalmát, mértékegységét, az atom felépítését, fő részeit, az elektronszerkezetet
és annak jelölését, a periódusos rendszer szerkezetét. Értse meg az atomszerkezet
és a periódusos rendszer felépülésének kapcsolatát. Ismerje a nemesgázszerkezet
kialakításának módjait: ion- és molekulaképződés, fémrács kialakulása.

8. évfolyam



I. félév
Ismerje az egyesülés, bomlás, égés, oxidáció, redukció lényegét és az ehhez
kapcsolódó egyenleteket tudja leírni és rendezni. Ismerje a sav-bázis reakciók
lényegét, tudja az ezekkel kapcsolatos egyenletek rendezését. Ismerje a
legfontosabb indikátorokat, ismerje fel az oldatok kémhatását. Ismerje a
legfontosabb tápanyagok (szénhidrátok, fehérjék, zsírok, olajok) legfontosabb
fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaikat és az egészséges táplálkozásban
betöltött szerepüket. Ismerje a legfontosabb egészségkárosító anyagokat és azok
hatásait.

II. félév


Ismerje a légköri gázok és a légszennyezés kémiai vonatkozásait, környezeti
hatásait (különös tekintettel: oxigén, nitrogén, nemesgázok, szén-dioxid, ózon,
kén-dioxid, nitrogén-oxidok). Ismerje a víz, a természetes vizek összetételét,
legfontosabb szennyezőit, a szennyvíztisztítás lépéseit és jelentőségeit. Ismerje az
ipari fémek (vas, alumínium) előállításának kémiai hátterét, technológiai lépéseit,
a termékek kémiai tulajdonságait és felhasználását. Ismerje az üveg-, a papír- és a
műanyaggyártás alapvető lépéseit, a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét. Tudja
csoportosítani az energiaforrásokat, ismerje előnyeiket, hátrányaikat és
környezeti hatásaikat. Legyen tisztában a mészhez és a gipszhez kapcsolódó

kémiai reakciókkal. Legyen tisztában a háztartásban és a ház körül használt
kémiai anyagok, vegyszerek balesetmentes használatával, szabályos tárolásával
(mosó-, tisztító és fertőtlenítőszerek, műtrágyák és permetszerek).

Hon- és népismeret
5. évfolyam
I. félév
 Rokonsági fokok, elnevezések, hagyományos kifejezések.
 Családfa készítése.
 Településünk híres szülöttei, épületei.
 Településünk kialakulásának történelme.
 Hajlékok elnevezése.
 A magyarok házai
 A magyar paraszti lakóházak, külső jellegzetességei
 A népi építészet táji jellegzetességei
 Tüzelő berendezések
 Az ételkészítés és eszközei
 Konyhai kerámia edények
 A szoba berendezése
 Bútorok a szobában
 Szőttesek hímzések
II. félév







Munkamegosztás a paraszti családban
A játék
A régi iskola
Gabonatermelés és hozzá kötődő népszokások
A kender termesztése és feldolgozása
Táplálkozás

6. évfolyam
I. félév
 Közösségi alkalmak, kaláka munkák
 Élet a faluban, születéstől öregkorig
 Hiedelmek és szokások
 Az emberi élet fordulói
 Az ünnep: karácsony, farsang, nagyböjt, húsvét
II. félév
 pünkösd, Szent Iván napja
 magyarság összetétele
 A magyar nép kulturális tagoltsága: Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély és a Részek,
Moldva

 palócok, matyók, jászok, kunok, hajdúk, székelyek, csángók, svábok

Etika
5. évfolyam
I. félév:



Legyen képes a tanuló különbséget tenni az egészség számára jó és káros szokások
között.
Tudjon példát mondani arra, hogyan segíthető elő a fogyatékos emberek életének
megkönnyítése.

II. félév:



Ismerje a közösség legfontosabb normáit, elvárásait. Tudja alátámasztani azok
helyességét.
A tanuló legyen képes különböző vallási csoportokat megnevezni, vallási
hagyományokat felsorolni.

6. évfolyam
I. félév:



Tudja a tanuló felvázolni, melyek a legfontosabb kapcsolatok, közösségek,
csoportok, amelyekhez tartozik és ismertesse ezek jelentőségét.
A tanuló tudja meghatározni az ökológiai lábnyom fogalmát és tudjon példákat arra,
hogy hogyan lehet óvni a környezetünket.

II. félév:



A tanuló tudja felsorolni a legfontosabb vallásokhoz tartozó tárgyakat, könyveket, szent
helyeket.
A tanuló legyen képes felismerni a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait .

7. évfolyam
I. félév:



Ismertesse milyen előnyei vagy hátrányai vannak a globalizációnak. Hogyan lehet
védekezni a kirekesztettség és az előítéletek ellen?
Legyen képes a tanuló az embert, mint összetett – biológiai, szellemi, társadalmi és
erkölcsi – lényt szemlélni.

II. félév:



Ismerje fel, hogy ő és mások kiért, miért, miben és mennyiben felelősek.
Legyen képes felismerni a legfontosabb szexuális visszaélés jeleit. Tudja, hol lehet
segítséget kérni.

8. évfolyam
I. félév:



Ismerje a jó kapcsolatot és kapcsolódást elősegítő személyiségvonásokat és
erényeket, tudja értékességüket indokolni. Legyen tudatában a gondosan
kiválasztott és mély kapcsolatok értékének.
Tudjon érvelni az élet kereteinek értelmes kitöltése, a hosszabb távú célok kitűzése
és az akarat edzését szolgáló, rövid távú célok megvalósítása mellett.

II. félév:



Becsülje az emberi élet és a természet értékeit, tudjon érvelni mellettük.
Értse a rend és a szabadság összefüggését. Legyen képes bemutatni néhány
fontosabb erkölcsi felfogást, valamint érvelni ellenük vagy mellettük.

Biológia
7. évfolyam
I. félév
1. téma: Az élőlények változatossága I.: A forró éghajlati övezet élővilága
A trópusi esőerdők a szavannák a trópusi sivatagok éghajlata, természetes növényzete
állatvilága.
A fajok közötti kölcsönhatások. Az életközösségek védelme.
2. téma: Az élőlények változatossága II.: Mérsékelt övezet
A mérsékelt övezet környezeti jellemzői. A mérsékelt éghajlati övezet biomjainak (tajga,
keménylombú erdők, lombhullató erdők, füves puszták) jellemzése előfordulása,
jellegzetes növény és állatfajai.
A növény és állatfajok alkalmazkodása a környezethez, a fajok közötti kölcsönhatások.
Környezet és természetvédelem
3. téma: Az élőlények változatossága III.: A hideg éghajlati övezet és a tengerek
élővilága
A magas hegységek környezeti jellemzői, élőviláguk
A hideg éghajlati övezet biomjainak jellemzése (állandóan fagyos területek, tundra) A
világ tenger mint élőhely, környezeti feltételei. Jellegzetes élőlényei, mint a vízi
környezeti feltételekhez való alkalmazkodás példái.
Az életközösségek belső kapcsolatai.
Az élőhelyek pusztulásának okai
A föld globális problémái
II. félév
4. téma:Az élőlények és a környezet
Alkalmazkodás és tűrőképesség
Kölcsönhatások az életközösségekben

Természetes és mesterséges életközösségek
Környezetszennyezés hatásai
5. Rendszer az élővilág sokféleségében
A tudományos rendszerezés alapelvei
Főbb rendszertani csoportok: ország, törzs, osztály, faj
A sejtmagnélküli egysejtűek, a sejtmagvas egysejtűek, gombák, növények és állatok
országa.
A növények és állatok országa jellegzetes törzseinek általános jellemzői.

8. évfolyam
I. félév
1. téma: Részekből egész
Szerveződési szintek, a sejt alkotórészei
A mikroszkóp jelentősége
A növényi és állati szövetek főbb típusai
Az élőlényeket felépítő anyagok
Az ivaros és ivartalan szaporodás
2. téma: Szépség, erő, egészség
A bőr felépítése és működése
Bőr és szépség ápolás, a bőr védelme
Bőrbetegségek
A mozgás szervrendszere
Mozgássérülések ellátása Mozgásszervi betegségek és megelőzésük
3. téma: A szervezet anyag és energia forgalma
Az élőlényeket felépítő szervetlen és szerves anyagok.
A tápcsatorna részei és működésük, az egészséges táplálkozás jellemzői.
A légzési szervrendszer részei és működésük.
A keringési rendszer felépítése és működése A vér alkotórészei. Immunitás,
vércsoportok. A védőoltások jelentősége.
A kiválasztásban résztvevő szervek felépítése és jelentősége.
Vérzéstípusok- vérzéscsillapítások.
Légzőszervi elváltozások, betegségek megelőzése.
A szív és érrendszeri betegségek tünetei és következményei.
A rendszeres szűrővizsgálat, önvizsgálat szerepe a betegségek megelőzésében.
Betegjogok: az orvosi ellátáshoz való jog, háziorvosi és szakorvosi ellátás.
II. félév
4. téma: A belső környezet állandóságának a biztosítása
A hallás, az egyensúlyozás, a látás, a tapintás, az ízlelés és a szaglás érzékszervei.
Az idegrendszer felépítése: a központi és a környéki idegrendszer főbb részei.
Az idegsejt felépítése és működése. A feltétlen és a feltételes reflex.
Az alkohol egészség károsító hatásai.
A drogok legismertebb fajtái, hatásuk. A megelőzés módjai.
5. téma: A fogamzástól az elmúlásig

A férfi és a női szaporodási szervrendszer felépítése és működése.
Elsődleges és másodlagos nemi jellegek. A fogamzás gátlás módjai és következményei.
A nemi úton terjedő betegségek kórokozói, tünetei, következményei és megelőzésük.
Az egyedfejlődés szakaszai. A serdülőkor jellemzői részletesen.
A családi és az egyéni kapcsolatok jelentősége, szerepük a személyiség fejlődésében.
A viselkedési normák és szabályok szerepe a társadalmi együttélésben.

Ének-zene
I.

A vizsga formája
a) írásbeli vizsga
- ritmikai feladatok
- dallami feladatok
- műelemzési feladatok
b) szóbeli vizsga
- éneklés
- zeneelmélet
- zenetörténet
II. Értékelés
A helyi tantervben leírt követelmények, valamint a magasabb évfolyamba lépés alapján
történik.

5. évfolyam
Írásbeli:
-

éles, nyújtott ritmus, szinkópa
oktáv, kvint építése
kottázás betűkottáról
kvintváltó dallamok szerkesztése

-

az évfolyam dalanyagának ismerete, néhány éneklése emlékezetből
hangközök ismerete: oktáv, kvart, kvint
régi és új stílusú népdalok elemzése

Szóbeli:

6. évfolyam
Írásbeli:
-

kis éles és nyújtott ritmus
nyolcad, tizenhatod kombináció
periódus szerkesztése

-

az évfolyam dalanyagának ismerete, néhány éneklése emlékezetből
a bécsi klasszicizmus zenéje, zeneszerzői, legjelentősebb alkotásai, felismerése
hangzó anyagról

Szóbeli:

7. évfolyam
Írásbeli:
-

ritmusdiktálás
dallamírás

-

az évfolyam dalanyagának ismerete, néhány éneklése emlékezetből
romantika zenéje, operák ismerete, felismerése hangzó anyagról

Szóbeli:

8. évfolyam
Írásbeli:
-

ritmusdiktálás
dallamírás
7-fokú hangsorok ismerete, kottázása

-

az évfolyam dalanyagának ismerete, néhány éneklése emlékezetből
a XX. század és napjaink zenéje
a korábban tanult zenetörténeti korszakok, zenei műfajok, zeneművek jellemzői,
felismerése hangzó anyagról

Szóbeli:

Vizuális kultúra
5. évfolyam
I. félév
Alapszínek, másodlagos színek, formák. Az alkotás öröme.
 őskor művészete
 ókor művészete
 Különböző technikai eljárások, anyagok alkalmazása: gipsz, agyag gyurma, papír
téralakító
 szerepe. Zsírkréta, tustinta, tempera, vízfesték használata síkban.
 írás története. Korabeli író eszközök használata: Lúd toll, tustinta, ecset.
II. félév
Kreatív eljárások, magyarázó rajzok, tartalom és forma egysége.
 ókor művészete
 sík és térbeli formák kapcsolata: kocka kiterített rajza
 népművészet: egyszerűsített természeti formák, kalotaszegi, korondi, kalocsai
motívumok
 természeti formák értelmezése, építkezés természeti formákból síkban (hagyma)
 mese, vers, vagy regény illusztrációja (János Vitéz, Pál utcai fiúk).
 Építő jellegű gondolkodás, montázs, PET palack hasznosítása.

6. évfolyam
I. félév





természet utáni rajz színes ceruzával, takarás
iránypontok, irányvonalak
szemmagasság (alatt, felett), horizont pont, horizont vonal
középkor művészete

II. félév









térépítkezés, bonyolultabb téri formákból
betűírás története
monogram tervezés
betűsablon használata
perspektíva szabályai
különböző rajztechnikák használatának ismerete, szén, vízfesték, tempera, tustinta
természeti formák tanulmányozása (mákgubó)
vetületi rajz

7. évfolyam
I. félév






újkor művészete
távlattan, rövidülés, levegőperspektíva
természeti formák tanulmányozása, tustinta (levél)
mesterséges formák téri helyzete
mesterséges formák csonkolása, henger, kocka, csillagalakzat

II. félév







művészeti technikák: montázs, kollázs
egészalak ábrázolása tollrajz
portréfestés
axonometria
bonyolultabb tárgy kiterített rajza, térépítkezés kiterített rajz alapján
piktogramok szerepe

8. évfolyam
I. félév




békaperspektíva, épület alulnézeti képe
stilizálás, egyszerűsítés, átírás
térépítkezés rácsos felosztású lapon



modern művészet

II. félév






21. század építészete, kiterített geometriai formák rajza
kreatív gondolkodás fejlesztése – adott rajz folytatása
opart művészet
kétméretű axonometria
portrérajz ceruzával

Technika, életvitel és gyakorlat

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról.
Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő
munkatevékenységekről.
Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása,
eszközök szakszerű, biztonságos használata.
Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során.

5. évfolyam

Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására
vonatkozó szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások
következményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó felelősség
belátása.
A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá,
környezettudatossá, takarékossá és célszerűvé válása.
A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak,
valamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása.
A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása.
Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken.

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a
környezetátalakító tevékenységgel járó felelősség belátása.

6. évfolyam

Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő
munkatevékenységekről.
Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása,
eszközök szakszerű, biztonságos használata.
Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során.

Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a
hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása.
A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá,
környezettudatossá, takarékossá és célszerűvé válása.
A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak,
valamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása.
A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása.
A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel.
Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken.
Útvonalterv olvasása, készítése.

Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez
szükséges praktikus életvezetési ismeretek elsajátítása.
A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más
tüzelőberendezéseinek biztonságos kezelése, takarékos és felelős
használata, a használattal járó veszélyek és környezeti hatások
tudatosulása, hibák, működészavarok felismerése. Egyszerű
karbantartási, javítási munkák önálló elvégzése.
Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során.
A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek
és költségek érzékelésének, becslésének képessége.
7. évfolyam
A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos
készségszintű alkalmazása.
Tájékozottság a közlekedési környezetben.
Tudatos közlekedési magatartás.
Környezettudatos közlekedésszemlélet.
Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a
saját felnőttkori életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése.
Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának
keresése.

8. évfolyam

Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez
szükséges praktikus életvezetési ismeretek elsajátítása, készségek
kialakulása.

A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más
tüzelőberendezéseinek biztonságos kezelése, takarékos és felelős
használata, a használattal járó veszélyek és környezeti hatások
tudatosulása, hibák, működészavarok felismerése. Egyszerű
karbantartási, javítási munkák önálló elvégzése.
Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során.
A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek
és költségek érzékelésének, becslésének képessége.
A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos
készségszintű alkalmazása.
Tájékozottság a közlekedési környezetben.
Tudatos közlekedési magatartás.
Környezettudatos közlekedésszemlélet.
Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a
saját felnőttkori életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése.
Tapasztalatok, ismeretek, véleményalkotás a meglátogatott
munkahelyekről, ezek összevetése a személyes tervekkel.
Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának
keresése.
A munkatevékenységnek az önmegvalósítás részeként történő
értékelése.
A munkába álláshoz szükséges alapkészségek és ismeretek elsajátítása.

Testnevelés és sport

5. évfolyam

A
bemelegítésre,
a
sokoldalú
előkészítésre,
valamint
a
képességfejlesztésre alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos,
pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása és nyolc-tíz
gyakorlattal részben önálló bemelegítés végrehajtása.
A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek
ismerete.
A biomechanikailag helyes testtartás megőrzése.
Stressz- és feszültségoldó módszerek alkalmazása és a feszültségek önálló
szabályozása.
A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek
alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a
sportjátékban.

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes
végrehajtására és tudatos kontrollálására.
A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.
Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a
sportjátékokban.
Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon
vagy egyéb szervezeti formában.
A tanult futó-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása.
A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.
A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának
megfelelően.
Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása
tapasztalatok felhasználásával.
A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.
A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások
eredményességében.
Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.
Torna jellegű feladatok
A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és
támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett.
A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása.
A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a
képességnek megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett.
A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási
megoldások elfogadása.
A balesetvédelmi utasítások betartása.
Segítségnyújtás a társaknak.

6. évfolyam

Természetes és nem természetes mozgásformák
A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása.
Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában.
A
bemelegítésre,
a
sokoldalú
előkészítésre,
valamint
a
képességfejlesztésre alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos,
pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása.
nyolc-tíz gyakorlattal részben önálló bemelegítés végrehajtása.
A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek
ismerete.
A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése.
A biomechanikailag helyes testtartás megőrzése.
Stressz- és feszültségoldó módszerek alkalmazása és a feszültségek önálló
szabályozása.
A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.
Sportjátékok
A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek
alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a
sportjátékban.
Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes
végrehajtására és tudatos kontrollálására.
A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.
Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a
sportjátékokban.
Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon

vagy egyéb szervezeti formában.
Atlétika jellegű feladatok
A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása.
A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.
A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának
megfelelően.
Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása
tapasztalatok felhasználásával.
A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.
A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások
eredményességében.
Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.
Torna jellegű feladatok
A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és
támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett.
A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása.
A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a
képességnek megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett.
Talaj-, illetve gerendagyakorlat részben önálló összeállítása.

7. évfolyam

Természetes és nem természetes mozgásformák
Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában.
Egyszerű stressz- és feszültségoldó technikákról tájékozottság.
Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére.
Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete.
Az összehangolt, rendezett testtartás kritériumainak való megfelelésre
kísérletek.
A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság.
Sportjátékok
Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet.
Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.
A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.
A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése.
A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és
elfogadása.
Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a
gondolatok, vélemények szóban történő kulturált kifejezése.
Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban.
Atlétika jellegű feladatok
Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.
Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a
tanult versenyszabályoknak megfelelően.
Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben.
Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a
lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása.
A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.
Torna jellegű feladatok
A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának
jelenléte a torna jellegű mozgásokban.
Talajon és a választott tornaszeren növekvő önállóság jeleinek felmutatása
a gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban.
A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek
megfelelő magasságon.

8. évfolyam

Természetes és nem természetes mozgásformák
Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában.
Egyszerű stressz- és feszültségoldó technikákról tájékozottság.
Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére.
Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete.
Az összehangolt, rendezett testtartás kritériumainak való megfelelésre
kísérletek.
A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság.
Sportjátékok
Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet.
Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.
A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.
A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése.
A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és
elfogadása.
Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a
gondolatok, vélemények szóban történő kulturált kifejezése.
Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban.
Atlétika jellegű feladatok
Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.
Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a
tanult versenyszabályoknak megfelelően.
Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben.
Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a
lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása.
A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.
Torna jellegű feladatok
A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának
jelenléte a torna jellegű mozgásokban.
Talajon és a választott tornaszeren növekvő önállóság jeleinek felmutatása
a gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban.
A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek
megfelelő magasságon.

ANGOL NYELV
Általános iskola4-8.osztály
8. évfolyam végére a tanulóknak minimum követelményként a Közös Európai Referenciakeret A1-es szintjére kell eljutniuk.
Az európai minimumszint: A1
Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a
nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése.
Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, válaszolni tud személyes jellegű kérdésekre
(pl. hogy hol lakik), ismerős emberekre, dolgokra vonatkozóan, és fel is tud tenni ilyen jellegű
kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél, és segítőkész.
Beszédértés
Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak.
Beszédkészség
Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és
megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, ismerőseit egyszerű fordulatokkal le tudja írni.
Olvasásértés
Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban.
Írás
Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.
Optimum követelmény a Közös Európai Referenciakeret A2-es szintjének elérése.
Az európai alapszint: A2
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek
az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi
helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját
hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.
Beszédértés
Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról van
szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.
Beszédkészség
Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely közvetlen
információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Megérteti magát a társasági
beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.
Olvasásértés

Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja
keresni.
Írás
Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.

4. ÉVFOLYAM
Témalista- minimum
I. félév
 Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása.
 Kedvenc állatok; kedvenc játékok.
 Iskola: az osztályterem tárgyai,
 Üdvözlési formák, köszöntés, elköszönés
 Színek, alapszínek megnevezése
 Melléknevek
 Számok 1 – 50
II. félév
 Az ABC betűi
 Életkor megjelölése How old are you? I’m …
 Telefonszámok
 Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése, Családtagok bemutatása, megnevezése
 Utasítások
Témalista- optimum
 Az iskola helyiségei.
 Születésnapi köszöntés formái
 Állatok leírása, jellemzése
 Számok 1 – 100
 Szavak betűzése
Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Köszönés

MINIMUM KÖVETELMÉNY

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

Kezdeményezés és válasz
Good morning.
Good morning.
Hello Tom.
Hello Mary.
Hello, how are
Very well,
you?
thank you.

Kezdeményezés és válasz

Hi!

Hi!

Elköszönés

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.

Bemutatkozás,
bemutatás

My name is...

Köszönet és arra
reagálás

Thanks.
Thank you very
much.

Goodbye.
Bye!
Good night.
Thanks. Bye!
Hello.
Hi!
Nice to meet
you.
Not at all.
You are
welcome.
No problem.

Thanks a lot.

5. ÉVFOLYAM
Témalista- minimum
I. félév






Számok 1 – 100
What’s the time? időpontok kifejezése
A hét napjainak megnevezése
Ruhadarabok
Személyleírás

II. félév
 Ház részei
 Szobaleírás
 Épületek a városban
 Sportok
 Hangszerek elnevezése

Témalista- optimum





Ételek, italok, édességek megnevezése
Napirend
Szabadidő
Testrészek

Tartalom
a) kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
MINIMUM KÖVETELMÉNY
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:
Köszönés:

OPTIMUM KÖVETELMÉNY
Kezdeményezés és válasz
Excuse me.

Good morning.
Hello Tom.
Hello, how are you?
Hi!
Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.

Good morning.
Hello Mary.
Very well, thank you.
Hi!
Goodbye.
Bye!

Thanks.

Not at all.

Thanks a lot.

Thank you very much.

You are welcome.

It’s very kind of you.

Bemutatkozás, bemutatás:

My name is…
This is Jane.

Érdeklődés hogylét iránt és
arra reagálás:

How are you today?

Hello.
Hi!
Pleased to meet you.
Nice to meet you.
Fine. / OK / All right.

Elköszönés:

Köszönet és arra reagálás:

Pardon?
And how about you?

Good night.

Not very well.

Bocsánatkérés és arra
reagáláse:

I am sorry. I am very sorry.

That’s all right.
No problem.

Gratulációk, jókívánságok
és arra reagálás:

Happy Christmas/New
year/Birthday!

Happy Christmas /New
Year/ Birthday!
Thank you

It doesn’t matter.
Never mind.
Congratulations!
Have a nice holiday.

Thank you, the same to
you.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

MINIMUM KÖVETELMÉNY
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:

What is it?
What does that mean?

It’s…/ That’s…
It means…

Tudás, nemtudás:

Where is he from?

I have no idea.

OPTIMUM KÖVETELMÉNY
What’s it in English?
What is his house like?

It’s big and nice.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Betűzés kérése, betűzés:
Nem értés:

Can you spell it, please?
Could you understand?

Sorry, what
mean?

does

Sorry, I don’t understand.

that

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés
kifejezése
Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Present Simple

Present Continuous

What are you doing?
I’m reading.
I’m not watching TV.

He reads a book.
When do you get up?
I don’t drink milk.

There is/isn’t a shop in my
town.
Is there a bank in this street?
There are/aren’t cafés here.
Are there hospitals in High
Street?
MINIMUM KÖVETELMÉNY

Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok
Irányok, helymeghatározás
Időbeli viszonyok
Gyakoriság

Present forms of have got

I’ve got short hair.
I
haven’t
got
glasses.
Have you got green
eyes?
Yes, I have

Possessive adj.

My, your, his, her,
its, our, their dog

Genitive ’s

Kate’s brother
Whose?

Prepositions

Here, there, in, on,
under
How often?

Időpont

When?
on Sunday
at twelve o’clock
Now, at the moment
When? What time?
What’s the time? It’s
quarter to eight.

Mennyiségi viszonyok

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

Irregular plurals
Cardinal numbers 1–100

Children, people,
men, women …

opposite, next to,
between, …
Always, often,
sometimes, never,
every day.
It’s three minutes
past six.

What’s it like? What
colour is it?
MINIMUM KÖVETELMÉNY
Modalitás

Can ability

I can swim.

Logikai viszonyok

Linking words

And/or/but

Szövegösszetartó eszközök

Articles

A, an, the

Personal pronouns

I, he, they…

Demonstrative pronouns

This, that

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

because

these, those

6. ÉVFOLYAM
Témalista- minimum













Üdvözlések
Országok
Bemutatkozás, alapvető személyes információk
Az iskolai tantárgyak
A családtagok bemutatása
Ünnepek (Karácsony, Újév, Húsvét)
Napi tevékenységek
Szabadidős tevékenységek
Állatok: házi és vadállatok
Ételek, italok, édességek megnevezése
Gyümölcsök és zöldségek megnevezése

Témalista- optimum





Nemzetiségek
Nyaralás
Hobbik
Dátumok

Tartalom
a) kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
MINIMUM KÖVETELMÉNY

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:
Köszönés:

Excuse me.
Good morning.
Hello Tom.
Hello, how are you?

Good morning.
Hello Mary.
Very well, thank you.

Hi!
Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.

Hi!
Goodbye.
Bye!

Köszönet és arra reagálás:

Thanks.
Thank you very much.

Not at all.
You are welcome.

Bemutatkozás, bemutatás:

My name is…
This is Jane.

Hello.
Hi!
Pleased to meet you.
Nice to meet you.
Fine. / OK / All right.

Elköszönés:

Érdeklődés hogylét iránt és How are you today?

Kezdeményezés és válasz
Pardon?
And how about you?

Good night.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.

Not very well.

arra reagálás:
Bocsánatkérés és arra
reagáláse:
Gratulációk, jókívánságok
és arra reagálás:

I am sorry. I am very sorry.
Happy Christmas/New
year/Birthday!

That’s all right.
No problem.
Happy Christmas /New
Year/ Birthday!
Thank you.

Congratulations!
Have a nice holiday.

It doesn’t matter.
Never mind.
Thank you, the same to
you.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

MINIMUM KÖVETELMÉNY
Valaki
igazának
az
elismerése és el nem
ismerése:
Tetszés, nem tetszés:
Do you like my dog?

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

That’s true.
That’s false.
It’s nice.
I don’t like it.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:

What is it?
What does that mean?

It’s…/ That’s…
It means…

Tudás, nemtudás:

Where is he from?

I have no idea.

What’s it in English?
What is his house like?

It’s big and nice.

Let’s play tennis.

Good idea.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés és arra reagálás:

Give me your pen, please.

Javaslat és arra reagálás:
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Betűzés kérése, betűzés:

Can you spell it, please?

Here you are.

Nem értés:

Could you understand?
Sorry, what does that
mean?

Sorry, I don’t understand.

b) Fogalomkörök
MINIMUM KÖVETELMÉNY
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés
kifejezése
Jelenidejűség

Present Simple

Present Continuous

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
He reads a book.
When do you get up?
I don’t drink milk.
What are you doing?
I’m reading.
I’m not watching TV.
There is/isn’t a shop in my
town.
Is there a bank in this street?
There are/aren’t cafés here.

Present forms of have got

Are there hospitals in High
Street?
I’ve got
short
hair.
I haven’t got glasses.
Have you got green eyes?
Yes, I have

Múltidejűség

Birtoklás kifejezése

Past Simple

Possessive adj.
Genitive ’s

My, your, his, her, its, our,
their dog
Kate’s brother
Whose?

I broke my arm.
He didn’t forget his
ticket.
Did you have a good
time?

MINIMUM KÖVETELMÉNY
Térbeli viszonyok
Irányok, helymeghatározás

Prepositions

Időbeli viszonyok
Gyakoriság

How often?

Időpont

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

Here, there, in, on, under,
opposite, next to, between,
…
Always, often, sometimes,
never, every day.
When?
on Sunday
at twelve o’clock

on 4th April
in the morning
at night

Now, at the moment

When? What time? What’s
the time? It’s quarter to
eight.
Mennyiségi viszonyok

Irregular plurals

Children, people, men,
women …

Cardinal numbers 1–100

Modalitás

Can ability

What’s it like? What colour
is it?
I can swim.

Logikai viszonyok

Linking words

And/or/but

Szövegösszetartó eszközök

Articles

A, an, the

Personal pronouns

I, he, they…
This, that, these, those

Demonstrative pronouns

It’s three minutes past
six.

Ordinal numbers

first, second…

Must

We must feed the dog.
because

Object pronouns

Me/him/them…

7. ÉVFOLYAM
Témalista- minimum








Bútorok, berendezések
Épületek, a környék
Településünk- Látványosságok, látnivalók
Ételek és italok
Hónapok, sorszámnevek és dátumok, évszámok
Időjárás leírása, jellemzése
Közlekedési eszközök

Témalista-optimum




Ünnepek: Anyák napja, Hálaadás, születésnap
Szórakozás
Földrajzi jelenségek (pl. erdő, sziget, hegy)
Tartalom

a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

MINIMUM KÖVETELMÉNY

Megszólítás:

Excuse me.

Köszönés:

Good morning.
Hello Tom.
Hello, how are you?
Hi!

Kezdeményezés és válasz
Pardon?
Yes, can I help you?
Good morning.
Hello Mary.
Very well, thank you.
Hi!

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

Elköszönés:

Bemutatkozás, bemutatás:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Have a good holiday.

Goodbye.
Bye!

My name is…
This is Rose.

Hello.
Hi!

Good night.
Thanks. Bye!
Thank you.
Okay, bye.

Érdeklődés mások hogyléte How are you today?
felől és arra reagálás:

Fine. / OK / All right.
Not very well.

Köszönet és arra reagálás:

Not at all.
You are welcome.
No problem.

Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.

MINIMUM KÖVETELMÉNY
Bocsánatkérés és arra
reagálás:
Gratulációk, jókívánságok
és azokra reagálás:

I am sorry. I am very sorry.
Happy Christmas/New
year/Birthday!
Congratulations!
Have a nice holiday.

Nice to meet you.
What’s the matter?

I’m ill.

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

That’s all right.
No problem.
Happy Christmas /New
Year/ Birthday!
Thank you.

Thank you, the same to
you.

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Öröm, sajnálkozás, bánat:

Are you happy ?
What do you think?

Great!
I am very happy.
Congratulations.

I am so glad

It’s fantastic.
Csodálkozás:

This is a present for you.

What a surprise!

Személyes beállítódás és vélemény
Véleménykérés és arra
reagálás:

What do you think?
Do you like it?

Valaki igazának elismerése
és el nem ismerése:
Tetszés, nemtetszés:

Do you like pizza?

It is difficult.
I don’t like it.
Yes, I do.

That’s true.
That’s false.
I think it’s delicious.
I don’t like it.

Akarat, kívánság:

Would you like a
cake?
Can I have my bill,
please?
I want to pay.

MINIMUM KÖVETELMÉNY
Képesség:

You are right.
You are wrong.

Can you speak French?

I’d like an ice-cream

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

I can understand French

Kötelezettség:

Do we have to feed
the dog?

I don’t have to do it.

What does that
mean?
What is it like?

It means…
It’s green, small and it can
jump.

How do you make a
pancake?

You mix two eggs and
some milk and flour.

It’s great. It’s a good idea..
It’s boring.

Dicséret, kritika:

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:

What is it?
What’s it in English?

It’s…/ That’s…

Események leírása:

What happened?

First she opened the window,
then she phoned his friend.

Információ kérés, adás:

Did you see him?
When did your friends ar-

Yes, I did
At 6 p.m.

rive?
Tudás, nemtudás:

Do you know his address?

I don’t know.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Tiltás, felszólítás:

Sit down.
Don’t open your book.

Javaslat és arra reagálás::

Let’s go to the cinema tonight.

Good idea.

MINIMUM KÖVETELMÉNY
Meghívás és arra reagálás:

Would you like to come to
the cinema?

Yes, I’d love to.
I can’t.
I am sorry, I can’t.

Let’s meet on Sunday.

Kínálás és arra reagálás:

Would you like a drink?

Why don’t we play
basketball?

OPTIMUM KÖVETELMÉNY
Yes, that would be okay.
Can we meet at six?
Are you free on
Tuesday?

No, thank you.
Yes, please.

Here you are.

b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés
kifejezése
Jelenidejűség

Present Simple

like + ing

Fine.

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
He reads a book.
When do you get up?
I don’t drink milk.
I like running.

Present Continuous
Múltidejűség

Past Simple

I am singing.
She isn’t watching TV.
Are you drinking tea?
I broke my leg.
He didn’t write e-mail.
Did you come yesterday?

Jövöidejűség
Birtoklás kifejezése

Future with “going to”
Present and past forms of
have

I didn’t have many friends in
my class.

Possessive adj.

My, your, his, her, its, our,
their dog
MINIMUM KÖVETELMÉNY

Whose?
Genitive ’s
Of

We are going to have a
pizza.

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

Kate’s brother
the photo of my house

Térbeli viszonyok
Irányok, helymeg-határozás

Prepositions, Prepositional
Phrases, Adverbs

Here, there, to, in, on, under,
opposite, next to, between, in
front of, behind,

on the left, on the righ,
inside, outside, above
…

Időbeli viszonyok
Gyakoriság

How often?

once/twice a week
She goes swimming
twice a week.

Időpont

When?

Always, often, sometimes,
never, every day …
I always make my bed.
Now, in the morning
Yesterday, last week, two
years ago,
In 1997, in July, at 5 o’clock,
on Monday
It’s quarter to eight.

What time?
What’s the time?

Mennyiségi viszonyok

Irregular and regular plurals
Cardinal numbers

Children, people, men,
women…
one. two…ten thousand

Ordinal numbers

first, second…thirty-first

Numbers bigger than
ten thousand
Thirty-second …

Countable nouns
Uncountable nouns

How many CDs have you
got?
I’ve got a lot of/few CDs.
How much money have you
got?
I’ve got a lot of/little money.

A cup of tea, a piece of
cake

MINIMUM KÖVETELMÉNY
Minőségi viszonyok

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

Comparative sentences
(short, long adjectives)

Modalitás

Can, could (ability)

Logikai viszonyok

Linking words

What’s it like? What colour
is it?
It’s too big.
I can swim.
He couldn’t write when he
was 5.
And/or/but/because

Each, every
Tom’s younger than
Sue. Mary is the
prettiest girl.
She is the most
intelligent girl.
I’m as tall as you.

Irregular adjectives

Good, bad …(better,
worse)

must

We must feed the dog

Szövegösszetartó eszközök

Névelők

A, an, the

Some+plural noun
any+plural noun

There are some pencils in the
bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any apples.
There’s some water in the
bottle.
There isn’t any juice in my
glass.

Indefinite pronouns

Some +singular noun
Any + singular noun
Nominative and accusative
of personal pronouns
Demonstrative pronouns

I, he, they…
Me, him, them…
This, that, these, those

8. ÉVFOLYAM
Témalista- minimum












Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások, napirend
Emberi kapcsolatok: emberek külső jellemzése
Szűkebb környezetünk: a lakás bemutatása
Természeti környezetünk: házi és vadállatok
Az iskola világa: a tanterem berendezésének bemutatása, tantárgyak
Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek
Étkezés: étkezési szokások, ételek
Vásárlás: mindennapi bevásárlás, párbeszédek ruhaboltban, étteremben
Utazás: közlekedési eszközök
Szabadidő és szórakozás: sport (I play football), tévé (My favourite programme …)

Témalista-optimum




Én és a családom: házimunkák, családi ünnepek
Emberi kapcsolatok: emberek belső jellemzése
Tágabb környezetünk: a település bemutatása

Somebody,
anybody,nobody,
everybody …






Az iskola világa: az iskola bemutatása
Egészség és betegség: egészséges életmód
Étkezés: egészséges táplálkozás
Szabadidő és szórakozás: olvasás, mire használod a számítógépet és az internetet
Tartalom

a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
MINIMUM KÖVETELMÉNY

OPTIMUM KÖVETELMÉNY
Kezdeményezés és válasz

Megszólítás:

Excuse me.

Köszönés:

Good morning.
Hello Tom.
Hello, how are you?
Hi!

Elköszönés:

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Have a good holiday.

Goodbye.
Bye!

My name is…
This is Rose.

Hello.
Hi!

Bemutatkozás, bemutatás:

Pardon?
Yes, can I help you?
Good morning.
Hello Mary.
Very well, thank you.
Hi!

Good night.
Thanks. Bye!
Thank you.
Okay, bye.

Érdeklődés mások hogyléte How are you today?

Fine. / OK / All right.

felől és arra reagálás:

Not very well.
I’m ill.

What’s the matter?

Nice to meet you.

Köszönet és arra reagálás:

Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.

Not at all.
You are welcome.
No problem.

MINIMUM KÖVETELMÉNY
Bocsánatkérés és arra
reagálás:
Gratulációk, jókívánságok
és azokra reagálás:

Megszólítás személyes
levélben:
Elbúcsúzás személyes
levélben:

I am sorry. I am very sorry.
Happy Christmas/New
year/Birthday!
Congratulations!
Have a nice holiday.
Dear John,

That’s all right.
No problem.
Happy Christmas /New
Year/ Birthday!
Thank you.

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

Many happy returns of the
day.

Best wishes,
Love (from),

Thank you, the same to
you.

I am looking forward to
hearing from you soon.

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Öröm, sajnálkozás, bánat:

Are you happy ?
What do you think?

Great!
I am very happy.
Congratulations.

I am so glad.

It’s fantastic.
Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság:

Csodálkozás:

What do you think of…?

That’s fine/nice/not bad.

Are you happy with…?

That was fine/good/ nice.
It isn’t good.
That wasn’t very good.
This is a present for you.

What a surprise!

Személyes beállítódás és vélemény

MINIMUM KÖVETELMÉNY
Véleménykérés és arra
reagálás:

What do you think?
Do you like it?

Valaki igazának elismerése
és el nem ismerése:
Egyetértés, egyetnemértés:

It is difficult.
I don’t like it.
Yes, I do.
That’s true.
That’s false.
I think he’s wrong/right.

Tetszés, nemtetszés:

Do you like pizza?

I think it’s delicious.
I don’t like it.

Akarat, kívánság:

Would you like a cake?

I’d like an ice-cream.

Képesség:

Can you speak French?

I can understand French

Kötelezettség:

I must have a drink.

Szándék, kívánság:

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

What’s your opinion?

You are right.
You are wrong.
OK
All right.

Can I have my bill,
please?
I want to pay.

Do we have to feed
the dog?

I don’t have to do it.

What would you like
to do?
Would you like to
have a rest?

I’d like to see that film.
I’d rather not go out tonight.

It’s great. It’s a good idea.
It’s boring.

Dicséret, kritika:

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
MINIMUM KÖVETELMÉNY

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:

What is it?
What’s it in English?

It’s…/ That’s…

Események leírása:

What happened?

Információ kérés, adás:

Did you see him?
When did your friends arrive?
Please, can you tell me the
way to the station?
Do you know his address?

First she opened the window,
then she phoned his friend.
Yes, I did
At 6 p.m.

Tudás, nemtudás:

What does that
mean?
What is it like?

It means…
It’s green, small and it can
jump.

How do you make You mix two eggs and some
a pancake?
milk and flour.

Take the second turning on
the right
I don’t know.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés:

Tiltás, felszólítás:
Javaslat és arra reagálás::
Meghívás és arra reagálás:

Would you give me the
sugar, please?
Sit down.
Don’t open your book.
Let’s go to the cinema tonight.
Would you like to come to
the cinema?

Yes, of course.

You mustn’t smoke here.
Good idea.

Why don’t we play basketball?

Yes, I’d love to.
I can’t.
I am sorry, I can’t.

Can we meet at six?
Are you free on Tuesday?

No, thank you.
Yes, please.

Help yourself!
Have an orange.

Fine.
Yes, that would be okay.

Let’s meet on Sunday.

Kínálás és arra reagálás:

Would you like a drink?
Here you are.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák
MINIMUM KÖVETELMÉNY
Megértés biztosítása
Ismétléskérés

Pardon?

OPTIMUM KÖVETELMÉNY
Can you repeat that,
please?
Sorry, what did you say?

Nem értés, magyarázatkérés,
magyarázat értés ellenőrzése
Betűzés kérése, betűzés

Sorry, I don’t understand.

Sorry, what does that
mean?

Can you spell it, please?

b) Fogalomkörök

Fogalomkörök

Cselekvés, történés, létezés
kifejezése
Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Present Simple

like + ing
Present Continuous

Present Simple or Present
Continuous
Múltidejűség

Past Simple

Jövöidejűség

Future with “going to”

He reads a book.
When do you get up?
I don’t drink milk.
I like running.
I am singing.
She isn’t watching TV.
Are you drinking tea?
We usually travel by car but
now we are cycling.
I broke my leg.
He didn’t write e-mail.
Did you come yesterday?
We are going to have a
pizza.

MINIMUM KÖVETELMÉNY
Birtoklás kifejezése

Present and past forms of
have
Possessive adj.

I didn’t have many friends in
my class.
My, your, his, her, its, our,
their dog

Whose?
Genitive ’s
Of

Kate’s brother
the photo of my house

Past Continuous
Future with “will”

We were cycling.
They weren’t shopping.
Was he fishing?
He will be a teacher.

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

Possesive pronouns

Mine, yours,…theirs

Térbeli viszonyok
Irányok, helymeg-határozás

Prepositions, Prepositional
Phrases, Adverbs

Here, there, to, in, on, under,
opposite, next to, between, in
front of, behind, on the left,
on the righ,

inside, outside, above
…

picture location
at the top of/at the
bottom of, on the left
hand side…
Időbeli viszonyok Gyakoriság

How often?

Always, often, sometimes,
never, every day …
I always make my bed.

Időpont

When?

Now, in the morning
Yesterday, last week, two
years ago,
In 1997, in July, at 5 o’clock,
on Monday
It’s quarter to eight.

What time?
What’s the time?

Mennyiségi viszonyok

Irregular and regular plurals
Cardinal numbers

Children, people, men,
women…
one. two…ten thousand

Ordinal numbers

first, second…thirty-first

MINIMUM KÖVETELMÉNY
Countable nouns
Uncountable nouns

How many CDs have you
got?
I’ve got a lot of/few CDs.
How much money have you
got?
I’ve got a lot of/little money.

once/twice a week
She goes swimming
twice a week.

Numbers bigger than
ten thousand
Thirty-second …

OPTIMUM KÖVETELMÉNY
A few apples
A bit of/ a little milk
A cup of tea, a piece
of cake

Each, every

Minőségi viszonyok

Comparative, superlative
sentences (short, long adjectives)
Irregular adjectives

Tom’s younger than Sue.
Mary is the prettiest girl.
She is the most intelligent
girl.
Good, bad …(better, worse)

I’m as tall as you.

What’s it like? What colour
is it?
It’s too big.
Modalitás

Can, could (ability)
Must/mustn’t

I can swim.
He couldn’t write when he
was 5.

Should/shouldn’t
Have to/ don’t have to/ had
to

You must read it.
You mustn’t smoke here.

Logikai viszonyok

Linking words

And/or/but/because

MINIMUM KÖVETELMÉNY
Szövegösszetartó eszközök

Névelők

A, an, the

Some+plural noun
any+plural noun

There are some pencils in the
bag.

Infinitive to express purpose

You should go to the
doctor.
You have to do your
work.
I don’t have to wear a
uniform.
They had to be fit.
We went to the station to buy the tickets.

OPTIMUM KÖVETELMÉNY

Some + singular noun
Any + singular noun
Nominative and accusative
of personal pronouns
Demonstrative pronouns

Have you got any sisters?
I haven’t got any apples.
There’s some water in the
bottle.
There isn’t any juice in my
glass.
I, he, they…
Me, him, them…
This, that, these, those

Indefinite pronouns

Somebody,
anybody,nobody,
everybody …

Német nyelv
4-8.osztály
8. évfolyam végére a tanulóknak minimum követelményként a Közös Európai
Referenciakeret A1-es szintjére kell eljutniuk.
Az európai minimumszint:
A1 Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a
nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése.
Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, válaszolni tud személyes jellegű kérdésekre (pl.
hogy hol lakik), ismerős emberekre, dolgokra vonatkozóan, és fel is tud tenni ilyen jellegű
kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél, és
segítőkész.
Beszédértés
Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, közvetlen
környezetére vonatkoznak.
Beszédkészség
Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és
megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét,
ismerőseit egyszerű fordulatokkal le tudja írni.
Olvasásértés
Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban.
Írás Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.
Optimum követelmény a Közös Európai Referenciakeret A2-es szintjének elérése.
Az európai alapszint:
A2 Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket,
amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes
és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és
begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon
információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket
használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel
kapcsolatos dolgokról.
Beszédértés
Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról van
szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek
lényegét.

Beszédkészség
Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely közvetlen
információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Megérteti magát a társasági
beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.

Olvasásértés
Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja
keresni. Írás Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.

5. évfolyam
Minimum követelmény
Témalista minimum
I.

félév

Iskolához kapcsolódó tevékenységek
Felszólító mód
Sportfajták
Módbeli segédigék
II.

félév

Idő hivatalos megnevezése
Állatfajták
Es ist…. szerkezet
Melléknévfokozás
Évszakok

Optimum követelmény
Témakörök és nyelvtani követelmény
Schule- iskolai tevékenységgel kapcsolatos kifejezések, szavak – felszólító mód, gern…/nicht
gern…

Sportágak, sport tevékenységek – módbeli segédigék, gehören +D ige használata, névelők
tárgy és részes esete
Fernsehsendungen – gern…/nicht gern…, az idő hivatalos kifejezése, időpont megadása
Tiere – állatnevek, állatokkal kapcsolatos igék, tevékenységek, összehasonlítás,
melléknévfokozás,
Kalender, Geburtstag – évszakok, hónapok, a születésnap megadása, születésnapi üdvözlet
önálló írása, a für+A elöljárószó használata, a tárgyeset.

6. Évfolyam
Minimum követelmény
Témalista minimum
III.

félév

A jövő idő kifejezése – werden ige használata
Mesterségek és szakmák német nyelven – megnevezés
Iskolatípusok
wenn – mellékmondatok
um…zu – mondatszerkezetek
Was für ein…? szerkezet – emberek bemutatása, karakterleírás
IV.

félév

Mode – divat – a témával kapcsolatos szavak, kifejezések
Musik – zene
feltételes mód – würde-Form
Környezetvédelem – a témával kapcsolatos kifejezések – statt…zu+Infinitiv szerkezet

Optimum követelmény
Témakörök és nyelvtani követelmény
I.

félév

Die Futur - a jövő idő kifejezése – a werden ige használata
-

foglalkozások megnevezése és bemutatása német nyelven

-

évszámok megnevezése
önálló téma kifejtés a jövő témájában

Europasprachreise – Länder und Sprachen – országok és nyelvek megnevezése
-

II.

a wenn – kötőszavas mellékmondatok
um…zu +Infinitiv mondatszerkezetek alkalmazása

félév

Eigenschaften – tulajdonságok megnevezése, emberek karakterizálása
-

vonatkozói névmások használata tárgy és részes esetben
Was für ein…? – kérdőmondatok alkalmazása

Die Mode – a divat
-

a témával kapcsolatos szavak, kifejezések
Welch-? – kérdőnévmás használata (welcher/welche/welches)
Konjunktiv II. – feltételes mód használata würde –Form
Konjunktiv II. – sein/haben – wäre/hätte + Modalverben (módbeli segédigék)

Die Umweltschutz – a környezetvédelem
-

a témával kapcsolatos szavak és kifejezések
Fragen in Nebensatz – indirekte Fragen
statt…zu+Infinitiv - mondatszerkezetek
alternatív energiaforrások

7. Évfolyam
Minimum követelmény
Témalista minimum
V.

félév

Az időjárással kapcsolatos kifejezések
Ruhadarabok megnevezése
gefällt mir…ige használata
Névelők tárgy esete
VI.

félév

Betegségek megnevezése

Ételek megnevezése
Es ist…. szerkezet
Gyenge igék II. múlt ideje

Optimum követelmény
Témakörök és nyelvtani követelmény
III.

félév

Időjárásjelenségek / időjárásjelentés írása / es ist…szerkezet
Öltözködéssel kapcsolatos kifejezések
-

határozatlan névelő tárgy esete
dialógus a vásárlás témakörben
ruhadarabok jellmezése

Az üzletben: gefallen ige, párbeszéd alkotása vásárlás során
Betegségek, az orvosnál
-

IV.

betegségek megnevezése
Hast du …schmerzen?
Was tut dir weh?
határozatlan névelők tárgy esete
személyes névmások részes esete

félév

Egészséges életmód
-

ételek és italok megnevezése
az egészséges léttel kapcsolatos kifejezések
dürfen/sollen módbeli segédigék használata
udvarias megszólítás kifejezése

Mit csináltál?
-

Perfekt – II. múlt idő
gyenge/erős/vegyes igék II. múlt idejű alakja
időhatározó szavak használata

8. Évfolyam
Minimum követelmény
Témalista minimum
VII.

félév

Präpositionen – Wo?/Wohin? – elöljárószavak használata – tárgy és részes esettel
A lakás részei – helységek és bútordarabok megnevezése
A városi közlekedéssel kapcsolatos kifejezések
Hast du Lust…zu+Infinitiv szerkezet
VIII.

félév

zum/zur Präpositionen – előljárószavak
Lokale Präpositionen – helyhatározó szavak
Eigenschaften - tulajdonságok
KATI- szórenddel álló mellékmondatok
Präteritum - I. múlt idő alakjai

Optimum követelmény
Témakörök és nyelvtani követelmény
V.

félév

Präpositionen – elöljárószavak tárgy és részes esettel
Helyhatározószavak használata a városi közlekedésben és a lakásban
-

Közlekedési eszközök megnevezése – városi közlekedés bemutatása néhány szóban

Lokale Präpositionnen – helyhatározószavak a lakásban
-

stehen/liegen/hängen oder legen/stellen/hängen
Wie sieht das Zimmer aus? – szoba bemutatása

Eigenschaften – tulajdonságok megnevezése
VI.

emberek jellemzése
gehören, sich interessieren igék használata
Hast du Lust/Zeit….zu+Infinitiv kifejezések használata
dass / ob Nebensätze – KATI szórenddel álló mellékmondatok
félév

Das Perfekt – a II. múlt idő
-

gyenge/erős/vegyes igék II. múlt idejű alakjai
Országnevek németül
évszámok meghatározása
Wo warst du…? – egy rövid történet elmesélése II. múlt időben

Das Präteritum – az I. múlt idő
-

sein/haben Präteritum alakja
gyenge/erős/vegyes igék I. múlt idejű alakja
módbeli segédigék I. múlt idejű alakja
als – mellékmondatok

