
 

 

1 

Házirend 

 

Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

6723 Szeged, Tabán utca 17. 
  



 

 

2 

Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 

 

 

A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 

- A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. 

A felvétel vagy átvétel jelentkezés alapján történik, melyről az iskola intézményvezetője dönt az oktatási 

törvényben és az SZMSZ-ben megfogalmazott eljárásrendnek megfelelően. 

- Az emelt szintű angol csoportba kerülés feltételeit a Pedagógiai Program szabályozza. 

- A tanulói jogviszony megszűnése az oktatási törvényben és az SZMSZ-ben megfogalmazott szabályok és 

eljárásrend alapján történik. 

- A tanuló joga, hogy kérje átvételét másik azonos vagy más típusú nevelési-oktatás intézménybe, s a 

kérelmet a szülő köteles írásban az iskolavezetés bármely tagjának vagy az iskolatitkárnak leadni. 

 

A munkarenddel kapcsolatos szabályok 

Az iskolában a szorgalmi idő, tanítási év kormányrendelet alapján általában minden év szeptemberének első 

munkanapján kezdődik, minden év június hónap 15-én, ill. ha ez nem munkanap, a június 15-ét megelőző 

munkanapon fejeződik be. 

A tanév, ezen belül a tanítási év rendjét az oktatási államtitkár állapítja meg 

Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától 20.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási 

szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti ügyfélfogadás rendjét az intézmény a helyben 

szokásos módon nyilvánosságra hozza. 

Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portai ügyelet ellenőrzi. Tanítási időben 

az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyeket intézők 

tartózkodhatnak.  

 

Iskolai munkarend 

6.30 – 7.30-ig indokolt esetben ügyeletet biztosítunk az erre kijelölt tanteremben. 

7.15 – 7.30-ig az udvaron, ha az időjárás indokolttá teszi (eső, rendkívüli hideg), akkor az aulában gyülekeznek 

a tanulók. Az udvari ügyeletes pedagógus 7.15-kor, a többi ügyeletes pedagógus és a diák ügyeletesek 7.30 

órakor kezdik meg munkájukat. 

A tanulók az ügyeletes tanár utasítása alapján 7.30-tól felvonulnak a tantermekbe.  

7.40 órától az órát tartó pedagógus és a tanulók tantermeikben vannak, előkészítik felszereléseiket.  

A tanítás 7.45-kor kezdődik. 

Csengetési rend: 

1. óra:    7.45 -   8.30  

  2. óra:    8.40 -   9.25  

  3. óra:    9.40 -   10.25  

  4. óra:   10.35 -  11.20  

5. óra:   11.30 -  12.15  

6. óra:   12.25 -  13.10  

  7. óra:   13.15 -  14.00 

 8. óra:   14.05 -  14.50 

 

A második szünetben (ha a 3. óra testnevelés, akkor az 1. szünetben) tízórait fogyaszthatnak el tanulóink az 

étteremben, illetve a kijelölt tantermekben. A harmadik szünettől kezdődően tanulóink (időjárástól függően) 

az udvaron tartózkodnak. A tanteremben vagy az udvaron való tartózkodásról az aulás ügyeletes pedagógusok 

döntenek. (A hetesek a tanteremben maradnak.) 

 

Egyéb foglalkozások időtartama:  

Reggeli felügyelet: 6.30 – 7.30 – ig. 
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Délutáni foglalkozások: a tanítás befejezésétől 16.30-ig; felügyelet igény esetén 17.00-ig. Minden tanuló 

számára naponta 16 óráig foglalkozást kell szervezni, ami alól a szülő előzetes írásbeli kérelmére a tanuló 

felmenthető. Ez az engedély a diák tanulmányi eredményétől, magatartásától függően bármikor 

visszavonható. 1. melléklet 

Az egyéb foglalkozások, differenciált képességfejlesztés, a tehetséggondozó foglalkozások és a Művészeti 

Iskola rendjét az adott foglalkozási terv, órarend tartalmazza. 

Bármely iskolai foglalkozás helyszínét - annak befejezése előtt -, vagy az iskola épületét elhagyni csak 

előzetes kérelem esetén szabad. 

Egyéb indokolt esetben csak az ügyeletes vezető adhat engedélyt a tanuló számára az iskola, a 

foglalkozás idő előtti elhagyására. 

 

Az ügyeletes tanulók, szertárosok, hetesek feladatai: 

A szaktanárok óráik időtartamára saját belátásuk szerint bíznak meg tanulókat feladatok elvégzésével.  

A hetesi feladatokat (névsor alapján vagy egyéb osztályfőnök által meghatározott rendben) hetente párosával 

végzik a tanulók (tábla törlése, kréta hozása, szellőztetés, a berendezések, értékek védelme).  

A tanulókat az ügyeletesi feladatok ellátására az osztályfőnökök javaslata alapján a DÖK segítő pedagógus 

kéri fel, feladataikat a DÖK segítő pedagógus irányításával és felügyeletével kéthetes időszakokban végzik, 

munkájukat a DÖK segítő pedagógus véleményének kikérésével az osztályfőnökök értékelik. Az ügyeletesek 

figyelmeztetik a fegyelmezetlen tanulókat, ha ez eredménytelen marad, segítséget kérnek az ügyeletes 

tanártól.  

Ezen feladatok ellátásával megbízottak számára a feladatok ellátása kötelező. 

 

Étkezések rendje: 

Tanulóinknak lehetőségük van a menzai szolgáltatások igénybevételére. Igénylésüket minden hónapban az 

előre megadott befizetési időpontokban a térítési díj befizetésével adhatják le. A befizetett menzai térítési díjat 

az étkezés lemondása esetén a menza működési szabályzata szerint kezeli az iskola. 

Iskolánkban előfizető tízóraizó tanulóink pedagógusi felügyelettel a második szünetben (ha a 3. óra 

testnevelés, akkor az 1. szünetben), az étteremben fogyaszthatják el a megrendelt tízórait. A többi tanuló az 

osztályában tízóraizik. 

Az ebédeltetés az órarendek alapján kialakított étkezési rend szerint zajlik pedagógus felügyelettel. Az 

étteremből ételt csak higiénikus csomagolásban lehet kivinni a beteg tanulók esetében. Az ételhordóval a hátsó 

bejáratnál kérhető az ebéd. 

Az étkezési térítési díjakat az NGSZ dolgozója az előre meghatározott befizetési napokon havonta szedi be, a 

befizetés időpontjáról a szülőket tájékoztatni kell. Lehetőség van az ETELKA portálon elektronikus 

ügyintézésre. 

Ha a tanuló betegsége vagy hosszabb távolléte miatt lemondta az étkezést, akkor ezt túlfizetésként kell 

kezelni és a következő havi étkezési térítési díjaknál kell beszámítani. A lemondás személyesen vagy írásban 

(telefonon) az NGSZ-nél történhet. 

Ha a tanuló ingyenes étkezésre jogosult, azt is meg kell rendelni a befizetési időpontban, illetve betegség vagy 

távollét esetén le kell mondani. 

Visszafizetésre csak akkor kerülhet sor, ha a tanuló iskolát változtatott, ilyen esetben javasoljuk a 

megrendelt étkezés átirányítását az új intézménybe. 

 

Tanítási órákon, egyéb foglalkozásokon étkezni nem szabad (kivéve egészségügyi vagy egyéb indokolt eset). 

 

Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok 

 

Az iskola helyiségei a tanítási órákon kívül is a tanulók rendelkezésére állnak a házirend szabályainak betartási 

kötelezettségével. Az iskola helyiségeit bármely napszakban csak pedagógus (felnőtt) vezetésével lehet 

használni. 
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A tanórák, a foglalkozások befejezése után-, az egy-egy tanítási órára üresen maradó (pl. testnevelés, 

számítástechnika, stb.) termekben a világítást le kell kapcsolni, az ablakokat be kell csukni. (Ez a hetesek- és 

az utolsó órát tartó pedagógus feladata.) 

A helyiségek alkalomszerű használatára (pl. rendezvények, bál, stb.) az intézményvezető adhat engedélyt. 

 

A tanulók vigyázzanak az épület, a növényzet, a berendezés épségére, rendjére, tisztaságára! A tulajdont 

rongálókat kártérítési kötelezettség terheli. Az esetleges rongálásokat és rongálódásokat a tanulók jelentsék 

az osztályfőnöknek, ill. az ügyeletes tanárnak. 

Az iskolai könyvtár-, a számítástechnika-, technika, a természettudományi előadó terem és a tornaterem 

használatát külön szabályzat rendezi, melyek az év elején ismertetésre kerülnek. 

 

Tanulóink számára az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a tanulókra vonatkozó előírások, 

valamint az iskola létesítményeinek (számítógépterem, tornaterem, könyvtár, stb.) használati rendjét 

szabályozó utasítások betartása kötelező. 

 

A szülők és egyéb iskolahasználók a pedagógussal vagy az iskolavezetéssel egyeztetett időpontban 

tartózkodhatnak az épületben. 

 

A számítástechnika tanterem használatának sajátos házirendje 

 

A számítástechnika terem rendjét a szaktanár köteles a tanév elején minden tanulóval ismertetni, a tudomásul 

vételt aláíratni, a diákok ülésrendjét rögzíteni. 

A tanteremben tanulók csak tanári közreműködéssel lehetnek jelen. 

A számítógépek be/ki kapcsolását, a foglalkozást vezető engedélyével, a használni kívánt szoftver 

tulajdonságainak ismeretében lehet végrehajtani.  

Saját, külső adathordozó (lemez, CD, pendrive, stb.) használata, „betöltése” a vírusveszély miatt csak tanári 

engedéllyel lehetséges. A foglalkozáson részt vevőknek a lehető legnagyobb gondossággal kell eljárni a 

számítógépek (és egyéb perifériáik) kezelését illetően. Bármely rendellenesség esetén a foglalkozásvezető 

segítségét kell kérni.  

A számítógépet a program futása alatt kikapcsolni, „reset" gombot alkalmazni szigorúan tilos.  

Internet használatakor, e-mail írásakor figyelembe kell venni a honlapokon megjelenő etikai szabályzatot.  

A fentiek megsértésekor a foglalkozásvezető kizárhatja a tanulót a számítógép használatából. 

Az egyéb termekben lévő számítógépeket az órát tartó, a kezelésért felelős pedagógusok, és azok felügyelete 

mellett diákjaink használhatják.  

 

Tornaterem használata 

 

A tornaterem rendjét a szaktanár köteles a tanév elején minden tanulóval ismertetni, akik aláírásukkal 

jelzik, hogy tudomásul vették a szabályokat. 

 

A tornateremben a szünetekben tanári felügyelet nélkül tartózkodni TILOS! Tanítási időn kívül csak a 

pedagógusok felügyeletével használhatják a tornatermet, illetve a sportpályákat.  

 

Technika terem használata 

 

A technika terem rendjét a szaktanár köteles a tanév elején minden tanulóval ismertetni, ezt a tanulók 

aláírásukkal igazolják. 

 

A technika teremben tanári felügyelet nélkül tartózkodni TILOS! Tanítási időn kívül csak a pedagógusok 

felügyeletével használhatják a technika termet.  
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Az iskolai könyvtár működési rendje  

 

A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe. A szolgáltatások használóinak körét az 

intézményvezető bővítheti. 

A beiratkozás és a könyvtár használata ingyenes. Beiratkozás: a tanulói jogviszony kezdetekor 

automatikus, annak megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.  

A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható 

 A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros tanár határozza meg. 

A dokumentumok kölcsönzési időtartama 2 hét (kivétel a tartós tankönyvek), amit egyszer meg lehet 

hosszabbítani. 

Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti, vagy megrongálja, köteles másik példányról 

gondoskodni. 

Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a 

tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. A kiskorú tanuló gondviselőjét kötelezhetik, hogy a kárt fizesse meg. A 

kártérítés pontos mértékét a könyvtáros-tanár javaslata alapján az intézményvezető határozza meg. 

A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell.  

Tanítási szünidőben a könyvtár zárva tart. 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi közzé. A tartós 

tankönyvek könyvtári kölcsönzés útján vehetők igénybe. A tanulók kötelesek megőrizni és rendeltetésszerűen 

használni a könyveket (egy-egy tankönyv legalább 4 évig használható állapotban kell maradnia). 

A kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálása esetén a tanulót, illetve szülőjét kártérítési kötelezettség 

terheli, amelynek összege a könyv beszerzési ára. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos 

használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a kiskorú tanuló szülője 

az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az intézményvezető – a tankönyvek 

beszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg. Részletes szabályzat: Az SZMSZ 4. számú 

melléklete „Tankönyvtári szabályzat” 

 

Egyéb helyiséghasználati szabályok 

 

A diákönkormányzat számára – legalább 2 nappal korábban bejelentett kérésükre – az iskola hetenként egy 

tantermet biztosít a délutáni órákban, amennyiben az nem zavarja az iskola rendeltetésszerű működését. 

Az osztályok klubdélutánjai és más rendezvényei számára – legalább 2 nappal korábban bejelentett kérésre, 

az osztályfőnök vagy más felkért tanár felügyelete mellett – az iskola tantermet biztosít, amennyiben az nem 

zavarja az iskola rendeltetésszerű működését. 

Az iskola területén a tanulók és az iskolával jogviszonyban nem állók csak a számukra tartózkodásra kijelölt 

helyiségekbe léphetnek be, használhatják azokat. Ez alól kivételt csak az ott dolgozó és jelen lévő iskolai 

alkalmazott engedélye jelent. 

Az iskola alkalmazottai a számukra kijelölt, illetve a munkájuk elvégzéséhez szükséges helyiségeket 

használhatják, ezen kívül az ott dolgozók hozzájárulásával az iskola többi helyiségét is igénybe vehetik. 

Kérésre az iskola termet biztosít az iskolában működő érdekvédelmi és szakmai szervezetek, szerveződések 

számára feladataik ellátásához. Helyiség használatát engedélyezheti az intézményvezető az iskola 

alkalmazottai számára egyéb célokra is, amennyiben az nem ütközik jogszabályba vagy iskolai szabályzatok 

előírásaiba. 

 

A tanulók jogai 

 

A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és kollektív jogait. 

Az iskola pedagógiai programja, SzMSz-e és házirendje az iskola honlapján bármely érdeklődő 

rendelkezésére áll. A pedagógiai programról tájékoztatást – munkaidőben – az iskola vezetőitől lehet kérni.  

- A tanulónak joga, hogy biztonságban, egészséges környezetben történjen oktatása. 

Személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, és védelmet kell biztosítani számára a lelki és 

fizikai erőszakkal szemben. 
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- A tanulónak joga, hogy személyiségi jogait, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és 

magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartsa.  

E jogának gyakorlása közben azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá 

nem veszélyeztetheti a saját és társai, az iskola alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a 

művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását. 

 

- Joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő oktatásban részesüljön, illetve alapfokú 

művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése, fejlesztése érdekében. A művészeti iskolába való 

jelentkezés módja: írásban az iskola által biztosított űrlapon, a megelőző tanév május 15-ig!  

2 sz. melléklet 

 

- Joga, hogy meghatározott feltételek alapján kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben és 

tanszerellátásban részesüljön. 

 

- A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. A részvétel lehetőségéről 

a tájékoztatás, és a szülői válaszok fogadása, érvényesítése a védőnők, osztályfőnökök, iskolatitkár feladata. A 

kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az intézményvezető-helyettes által előre engedélyezett időpontban és 

módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. 

 

- Joga, hogy a tanulmányi munkához szükséges iskolában rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket – 

rendeltetésének megfelelően, a szabályokat betartva – igénybe veheti. 

 

- A tanulónak joga van nem tanórai foglalkozásokon részt venni az ott elfogadott viselkedési és egyéb normák 

szerint. Tagja lehet az énekkarnak, sportköröknek, művészeti iskolának.  

A választható tantárgyakról az órát várhatóan tartó pedagógus nevének és a felkészítés szintjének 

megjelölésével az iskola minden évben március 15-ig tájékoztatót tesz közzé. A tanuló május 20-ig adhatja le 

tantárgyválasztási szándékát. Választását csak a szülő és a tanuló írásos kérelme alapján, minden tanév június 

hónapjában, intézményvezetői engedéllyel módosíthatja. Ha a tanulót kérelmére felvették az általa választott 

foglalkozásra, akkor az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell 

tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

 

A szabadon választható foglalkozáson való részvétel lemondásának módja: írásban a megelőző tanév április 

30-ig figyelembe véve azt, hogy a művészeti iskola tanszakaira való jelentkezés nem egy évre szól, így arról 

csak indokolt esetben adható felmentés. 

 

Az ehhez kapcsolódó térítési díj, tandíj befizetésére, vonatkozó rendelkezések: 

Művészeti iskolai térítési díjakat és a tandíjakat helyben, félévente, az igazgató által megjelölt időpontban kell 

befizetni. 

 

- A tanuló joga, hogy egyéni tanrenddel rendelkező tanuló legyen, továbbá kérje felmentését az értékelés alól 

a tanórai foglalkozások látogatása mellett a szakértő bizottság javaslata alapján. 

A kérelem benyújtása: írásban, a megelőző tanév május 15-ig. Indokolt esetben lehetőség van tanév közben 

is kérelmet benyújtani. 

A nem egyéni tanrenddel rendelkező jogviszonyban lévő tanulók kötelező tanórai foglalkozások alóli 

felmentését formanyomtatványon szakértői vagy orvosi javaslat mellékelésével lehet kérelmezni. A 

határozatot az intézményvezető a benyújtástól számított 30 napon belül hozza meg. 

Az egyéni tanrenddel rendelkező tanulót megilletik a tanulói jogok. 

 

- A tanuló szülője a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely 

tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet 

nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. 



 

 

7 

Az osztályozóvizsgát, javítóvizsgát augusztus utolsó hetében, ill. a tantestület által meghatározott időpontban 

az intézményvezető által kijelölt háromtagú vizsgabizottság előtt a tantervi követelményeknek megfelelően 

kell megtenni. A magántanulót a vizsga megkezdése előtt  

30 nappal tájékoztatni kell írásban a vizsga követelményeiről, az ütemezés módjáról. Részletek a Pedagógiai 

program 2.9. fejezetében „A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata” c. fejezetben 

Az osztályozó és javító vizsga követelményei a házirend mellékletét képezik. 3. sz. melléklet 

 

- A tanuló részt vehet különböző szabadidős programokon, pályázatokon, tanulmányi- és sport-

rendezvényeken iskolán kívül is. 

Iskolán kívüli foglalkozásokról, sportegyesületi tagságról stb. a tanulónak tájékoztatnia kell az iskolát. 

 

-  A tanuló joga, hogy vallási, világnézeti meggyőződése értelmében hitoktatásban részesülhet. Önazonosságát 

kifejezésre juttathatja, elvárhatja annak tiszteletben tartását, feltéve, hogy e joga nem ütközik jogszabályba, 

és nem korlátozza társai hasonló jogait, tanuláshoz való viszonyát.  

 

- A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákképviseletbe, részt vegyen a diákkörök munkájában, 

tagja legyen az iskolán kívüli társadalmi szervezetnek. 

A diákönkormányzat (DÖK) munkáját a Diáktanács irányítja, melynek vezetője a titkár, tagjai osztályonként 

2-2 fő megválasztott képviselő. 

 

A DÖK egyetértése szükséges a pedagógiai programról, a szervezeti és működési szabályzatról, házirendről. 

Ki kell kérni véleményét a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben. Ilyen közösségnek az egy 

évfolyamra járó tanulók tekintendők. 

 

A szülői közösségnek a közoktatásról szóló törvény 59. §-ának (5) bekezdésében biztosított jogainak 

gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy 

évfolyamra járó tanulókat érinti. 

 

A tanuló személyét ért sérelem esetén kérheti a DÖK segítségét. A panasz benyújtása történhet az 

osztályfőnökön vagy a DÖK-öt segítő pedagóguson keresztül. 

 

- A tanulóknak joga van - a DÖK-ön keresztül- tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjának 

megszervezésére a nevelőtestület véleményének kikérése mellett. 

 

Az iskola működése során felmerült egyéni sérelmek orvoslását a tanuló és tanuló között a Diáktanács, a 

tanuló és pedagógus között a Diáktanács és a Nevelőtestület által megbízott pedagógus(ok) intézik az 

intézményvezető részvételével. 

 

- Tanulóközösségnek joga van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett véleménynyilvánításra. 

A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti: az intézményvezető, a nevelőtestület, a 

diákönkormányzat, egy osztály diákbizottsága, tanulók nagyobb közössége. A szervezett véleménynyilvánítás 

terveit a kezdeményező egyeztetni köteles az intézmény vezetőjével. 

Az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilváníthat az őt tanító pedagógusokról. A tanuló, a 

szülő egyéni problémájával előre megbeszélt időpontban keresheti fel a szaktanárt, osztályfőnököt, az 

intézmény vezetőjét. E jogának gyakorlása közben azonban nem sértheti meg mások személyiségi jogait. 

- A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekben.  

 

A tanulók véleménynyilvánításának és tájékoztatásának egyik fóruma az iskolagyűlés, az évente legfeljebb 

két alkalommal megtartott iskolagyűlésen kívül minden fontosabb esetben rendkívüli iskolagyűlést hívhat 

össze a Diáktanács (ha az osztályok kétharmada javasolja) vagy az intézményvezető (a tantestület javaslatára). 
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Biztosítjuk a szülők számára a rendszeres, érdemi tájékoztatást gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről, 

tanulmányi előmeneteléről.  

Formái: 

 

- Írásbeli értesítésváltás üzenő füzet, tájékoztató füzet útján 

- Szülői értekezlet 

- Fogadóóra csoportos és egyéni lehetőségek biztosításával 

- Nyílt nap 

- Családlátogatás (szükség esetén) 

- Digitális eszközök felhasználásával (iskola honlapja, E-kréta, e-mail…) 

 

A szülői értekezletek és fogadóórák a tanév elején meghirdetett időpontban kerülnek megrendezésre, de ettől 

eltérő egyeztetett alkalommal is lehetséges tájékoztatás. Valamint mindenki számára hozzáférhető az iskola 

honlapja és az elektronikus napló. A szülő az osztályfőnökön keresztül kap egy a rendszer által generált 

felhasználói nevet és jelszót az E-krétához, a jelszó a felhasználó által megváltoztatható. 

 

A szülők a megelőző tanév végén az iskola honlapján keresztül tájékozódhatnak azokról a tankönyvekről, 

tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben 

a nevelő-oktató munkához szükség lesz. 

 

Egy tanítási napon a tanuló maximum két dolgozatot írhat. Dolgozatnak minősül az olyan írásbeli 

számonkérés, amely betölti a 45 perces órát, illetve 5 vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. 

A pedagógus a dolgozatírás időpontját és témakörét egy héttel előre köteles bejelenteni a tanulók számára. 

 

- A tanuló joga, hogy dolgozatát a beszedéstől számított 10 tanítási napon belül kijavítva megtekinthesse, a 

szülő joga, hogy fogadóórán gyermeke dolgozatába betekinthessen. A határidőn túli értékelés esetén a tanár 

és tanuló egyeztetése szükséges az érdemjegy beírását illetően. 

 

- A tanuló joga, hogy a különböző színű osztályzatok átlagba való beszámításának módjáról a tanév elején a 

szaktanároktól tájékoztatást kapjon. 

A félévi és év végi osztályzatot a jegyeken kívül befolyásolja a tanuló képessége, aktivitása.  Az egységesség 

céljából 75 századtól már felfelé kerekítünk. Ha a tanuló lezárt érdemjegye ettől eltér a tanuló kárára, akkor a 

tanuló joga, hogy az eltérés okát a szaktanár megindokolja. 

 

- A tanuló kérelmére - a jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt adhat 

számot tudásáról. A kérelmet az intézményvezetőhöz írásban kell benyújtani. 

 

- A tanuló joga, hogy a tanítás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú 

módon történjék. 

 

- A tanuló joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelő ellátásban, különleges gondozásban 

részesüljön. 

 

- A tanuló joga, hogy az oktatási jogok biztosához forduljon és a jogai gyakorlásához szükséges 

információkhoz jusson, tájékoztassák az ehhez kapcsolódó szükséges eljárásokról. 

 

 

A tanulók kötelességei 
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- Kötelessége, hogy a kötelező és a választott foglalkozásokon részt vegyen, és rendszeres munkával 

fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének. Ha a 

tanulót a kérelmére felvették a szabadon választott órára, a tanítási év végéig köteles azon részt venni. 

 

- Ellenőrző könyvét, felszereléseit a tanuló köteles minden órára magával vinni, érdemjegyeit pontosan beírni 

és a tanárral aláíratni. Ennek elmulasztása bejegyzésre kerül a magatartásfüzetbe. A szülő a tanuló ellenőrzőjét 

legalább hetente nézze át, írja alá. Az ellenőrző könyv okmánynak minősül, meghamisítása, megrongálása, 

elvesztése fegyelmi intézkedéseket vonhat maga után. Tanári bejegyzés, ellenőrzés céljából 2 tanítási napig 

lehet az ellenőrző a tanárnál. 

 

- A tanuló óvja saját és társai testi épségét, haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy 

más alkalmazottnak, ha megsérült, vagy ha balesetet észlel.  

Saját és társai testi épségét veszélyeztető tárgyakat, eseményeket köteles bejelenteni az ügyeletes 

pedagógusnak, osztályfőnökének vagy az iskola vezetésének. (pl. alkohol, cigaretta, drog, verekedés, stb.) 

Ha a tanuló mások testi épségét veszélyezteti, fegyelmi eljárás indítható ellene. 

 

- A tanulók kötelesek megtartani a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendjét, a helyiség használatára 

és az iskolához tartozó területek használatára vonatkozó szabályokat.  

 

- A tanuló ismerje és tartsa be a balesetvédelmi-és munkavédelmi szabályokat, óvja az oktatás során használt 

és rábízott eszközöket, az iskola létesítményeit, felszerelését, és erre társait is figyelmeztesse. Az épület 

felszerelésében okozott kárt jelentse. 

A károkozásért - a vonatkozó jogszabályok alapján – szülei anyagi kártérítésre kötelezhetők. 

 

- Az iskola tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát, jogait tartsa tiszteletben. Tanúsítson 

tiszteletet nevelői, tanárai iránt (köszönés), teljesítse kéréseiket. 

 

- Hivatalos ügyeit a kijelölt időben (pl. befizetések), ill. uzsonnaszünetben intézheti a megfelelő irodában. Ide 

és a tanári szobába kopogás után, engedéllyel léphet be. 

 

- Tanítási időben tilos az iskola területét elhagyni. 

 

- A tanuló ügyeljen az iskola tisztaságára. A tanítás befejeztével köteles a tantermekben rendet hagyni, és a 

székeket felrakni. 

A tanuló (a közösség) az általa elvállalt feladatok – a meghatározott határidőn belüli – végrehajtásáért 

felelősséggel tartozik, kötelessége, hogy az osztályfőnöke vagy szaktanárai által meghatározottak szerint és 

felügyeletével közreműködjön saját környezete, az általa használt eszközök rendben tartásában és a tanítási 

órák, valamint a rendezvények előkészítésében, lezárásában. 

 

- A tanuló az iskolában és az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon fegyelmezett magatartást 

tanúsítson.  

Tilos a dohányzás, alkohol, drog hozatala és fogyasztása.  

Tanítási órán, kötelező és nem kötelező iskolai foglalkozásokon tanítási időben tilos rágógumizni, tanórán 

enni, nem a tananyaghoz tartozóan rádiót, magnót vagy egyéb multimédiás eszközt használni.  

 

Tilos olyan tevékenységet folytatni, amely a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját 

zavarja.  

 

Tilos tanórák, foglalkozások alatt a mobiltelefon, vagy egyéb kommunikációs készülék pl.: okostelefon, tablet, 

stb. használata. A készüléket óra elején a foglalkozás idejére néma üzemmódba kell helyezni, vagy 

kikapcsolni.  

Ezen eszközök használata a foglalkozások közötti szünetekben, illetve a tanórán kívül is csak indokolt esetben, 

tanári engedéllyel lehetséges. Amennyiben a tanuló megszegi a házirend ezen pontját, beírásra kerül a 
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magatartás füzetbe, ami a következő büntetési fokozat elérésébe beszámít. A készüléket elvesszük, az 

irodában elhelyezzük és csak a szülő kaphatja vissza. 

 

Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat minden tanuló csak saját felelősségére hozhat az iskolába.  

Az iskolai foglalkozásokhoz nem tartozó tárgyakért (ékszer, óra, magnó, rádiótelefon, játékok, stb.) 

készpénzért az iskola nem vállal felelősséget. 

 

Technika - és testnevelésórán, sportfoglalkozásokon tilos az ékszerek viselése. 

 

- Az iskolai ünnepélyeken és az iskola által szervezett állami ünnepségeken a tanulók ünnepi öltözetben 

jelenjenek meg (pl. sötét alj, fehér felső). 

 

- A 6. és 8. osztályos tanulók kötelessége a szaktanárok által megadott tételekből vizsgát tenni a tanév végén 

a nevelőtestület tanév eleji döntése alapján megjelölt tantárgyakból. 

 

- A tanuló kötelessége a szereplésekre kölcsönkapott iskolai felszerelés, kellék állapotának megóvása. Ezek 

rongálásáért, hiányáért anyagi felelősséget vállal. 

 

- A tanulók az elhagyott ruhaneműiket, eszközeiket az iskola portáján kereshetik. A talált tárgyakat minden 

szülői értekezlet idején az aulában kihelyezzük. Az ezek után is gazdátlan holmikat karitatív célra 

elszállíttatjuk. 

 

A tanulók jutalmazásának rendje, formái 

 

A tanuló dicséretben részesülhet: 

- kiemelkedő közösségi munkáért 

- megbízás kiemelkedő teljesítéséért 

- versenyen elért eredményért 

- az év végén példás magatartásért 

- kiemelkedő szorgalomért 

 

 

A dicséret fokozatai: 

- bejegyzés a magatartás és szorgalom füzetbe 

- három bejegyzés egy osztályfőnöki dicséretet eredményezhet az osztályfőnök döntése alapján 

- igazgatói dicséret  

 

A jutalmazás formái: 

1. szaktanári dicséret: szóbeli, írásbeli (naplóba, ellenőrzőbe) 

2. osztályfőnöki dicséret: szóbeli (az egész osztály előtt) írásbeli (naplóba, ellenőrzőbe) 

3. igazgatói dicséret: írásbeli (naplóba, ellenőrzőbe) 

4. nevelőtestületi dicséret: írásbeli (félévkor ellenőrzőbe, év végén bizonyítványba, törzskönyvbe, 

naplóba) 

5. oklevél 

6. jutalomkönyv: versenyeredményért, tanév végén 

7. József Attila Emlékplakett (8. évfolyamon, tanév végén) 

8. A Tabán Ifjú Tehetsége kitüntetés (8. évfolyamon, tanév végén) 

9. Jó tanuló, jó sportoló kitüntetés (7. vagy 8. évfolyam végén) 

10. Tabán Ifjú Művésze (7. vagy 8. évfolyam végén) 

11. Pro Bono Publico (7. vagy 8. évfolyam végén) 

 

Megjegyzés: 
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Az 5-11. pontban felsorolt kitüntetéseket azok kaphatják meg, akiket az osztályfőnökök az osztályban tanító 

valamennyi nevelő egyetértésével terjesztenek fel, és a nevelőtestület elfogadja. 

 

 

A tanulók fegyelmezésének rendje, formái 

 

A büntetés okai: 

1. Fegyelmezetlen magatartás: 

- Órák alatti fegyelmezetlenség (beszélgetés, mással való foglalkozás, tiszteletlen 

megnyilvánulás, önhibából történő késés). Ide tartozik az is, ha a pedagógust a nevelő és oktató 

munkájában gátolják, vagy tevékenységét megnehezítik, késleltetik.  

- Egyéb iskolai foglalkozáson megnyilvánuló rendbontó viselkedés. 

- Órák közti szünetekben tanúsított fegyelmezetlen magatartás (ügyeletesekkel szembeni 

fegyelmezetlenség, rohangálás, kiabálás, verekedés, teremben tartózkodás, rendetlen 

sorakozás, hazudozás). A verekedés legenyhébb formája is szabálysértési eljárás megindítását 

eredményezheti. 

- A közösség érdekeit sértő magatartás. 

- Ismételt késés, a házirend megszegése. 

- Gondatlanul vagy szándékosan okozott kár. 

2. Hanyagság: 

- Hiányos és rendetlen munka 

- A felszerelés hiányossága, házi feladat hiánya 

- Az ellenőrző megrongálása, elvesztése 

3. Igazolatlan mulasztás 

 

Fegyelmező intézkedések: 

1. Bejegyzés az elektronikus naplóban. (3-5) beírás jelent egy-egy fegyelmező fokozatot. 

2. Szaktanári figyelmeztetés: szóbeli (közösség előtt), írásbeli (ellenőrzőbe, e-naplóba) 

3. Osztályfőnöki figyelmeztetés: szóbeli (osztály előtt), írásbeli (e-naplóba, ellenőrzőbe) 

4. Osztályfőnöki intő: írásbeli (e-naplóba, ellenőrzőbe) 

5. Osztályfőnöki megrovás: írásbeli (e-naplóba, ellenőrzőbe) 

6. Igazgatói figyelmeztetés: írásbeli (e-naplóba, ellenőrzőbe) 

7. Igazgatói intő: írásbeli (e-naplóba, ellenőrzőbe) 

8. Igazgatói megrovás: írásbeli (e-naplóba, ellenőrzőbe) 

 

Fegyelmi eljárás: 

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen vagy súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal 

fegyelmi büntetésben részesíthető. (pl.: lopás, érdemjegy hamisítás, beírások törlése, igazolatlan hiányzás, 

szándékos rongálás). A fegyelmi eljárás lépéseit a 11/1994. jogszabály határozza meg, amely a házirend 

melléklete. 

 

A fegyelmi büntetés lehet:  

a) megrovás 

b) szigorú megrovás 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, ill. megvonása (kivéve szociális 

juttatás) 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába 

e) eltiltás osztály vagy iskolai programtól, kirándulástól osztályfőnök döntése alapján 

f) eltiltás ballagástól nevelőtestület döntése alapján 

 

A tanulókra vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok: 

 

A gyermek és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy elérhetősége törvény által szabályozott. 
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A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje (védőnő, iskolaorvos) 

A balesetvédelmi előírások 

1. Az intézmény alkalmazottainak feladatai: 

a) a tanulókat a tanév első napján az osztályfőnökök illetve a napközis nevelők munka- és 

balesetvédelmi, tűzvédelmi és bombariadó oktatásban részesítik, amelynek rögzítése a 

naplókban történik. 

b) Munka és balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat a munkakezdés előtt: 

- technika tanár 

- számítástechnika tanár 

- testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő 

- fizika és kémia kísérleteket végző tanár  

- kirándulások előtt a kirándulást szervező személy  

- táborozások és üzemlátogatások előtt az azokat szervező személy. 

2. A tanulói balesetbiztosítás államilag ingyenes, kiegészítő biztosítások köthetők. 

3. Az intézmény valamennyi alkalmazottjainak kötelessége a munka során: 

- A munkavédelmi és balesetvédelmi feladatok betartása 

- A munkavégzéssel kapcsolatos eszközök biztonságos tárolása, a veszélyt jelentő 

rendellenesség elvárható módon történő megszüntetése és a felelős vezető tájékoztatása 

- Baleset esetén elsősegélynyújtás, jelentési kötelezettség a szülő és a vezetőség felé, a 

munkavédelmi oktatással megbízott cég felé 

4. Minden tanuló óvja saját és mások egészségét, tartsa meg az egészségvédelmi, higiénés, 

balesetelhárítási, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat! 

5. Tilos a dohányzás az iskola egész területén mindenki számára! Az iskola dolgozói az iskolán kívül, 

kerítésétől és a bejárattól legalább 5 méterre dohányozhatnak. 

6. Tanítási idő alatt és tanulmányi kirándulásokon alkoholt, drogot fogyasztani, dohányozni tilos! 

 

A foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok 

 

A távolmaradás kérésének rendje: 

A mulasztást- 25 tanítási órára terjedő időre (egész tanévben)- előzetes kérelemre a szülő igazolhatja. Ennél 

hosszabb távolmaradás kérését 1 héttel előre írásban kell kérvényezni az osztályfőnöknél és az igazgatónál. 

Az elbírálás és az engedélyezés az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató hatáskörébe tartozik. 

Több napi hiányzást csak orvosi igazolással lehet igazolni. Az orvosi igazolásokat egy héten belül szülői 

aláírással köteles minden tanuló leadni, ellenkező esetben a hiányzás igazolatlan lesz. 

Bármely mulasztás esetén a tananyag pótlása kötelező, ez a tanuló és a szülő felelőssége. 

 

A mulasztás igazolásának módja: 

Váratlan hiányzás esetén, a szülő értesítse az iskolát, az osztályfőnököt a távollétről és okáról. 

A mulasztás következményeinek meghatározása, igazolatlan mulasztás miatti intézkedések tanköteles korú 

tanuló esetében: 

Igazolatlan mulasztás esetén a szülő ellen eljárást indítunk. 

- első igazolatlan mulasztás esetén az intézményvezető felszólítja a szülőt, hogy gondoskodjék gyermeke 

rendszeres iskolába járásáról.  

- második alkalommal a Gyermekjóléti Szolgálatot értesítjük 

- Ha a 10 órát meghaladja az igazolatlan mulasztás, az iskola jelzéssel él a Család-és Gyermekjóléti Központ, 

a Gyermekjóléti Szolgálat felé. (Tü.11. nyomtatvány) (védelembe vett tanuló esetében a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat felé is.) 

- Ha az igazolatlan mulasztás eléri a 30 órát, akkor az intézményvezető a rendőrség illetékes osztályát és a 

Gyermekjóléti Szolgálatot értesíti. (Tü.11. nyomtatvány) 

- Ha az igazolatlan mulasztás eléri az 50 órát, akkor az igazgató a Kormányhivatal Járási Gyámhivatalát 

értesíti. (Tü.11. nyomtatvány) 4. sz. melléklet 

 

- Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja  
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a) a 250 tanítási órát 

b) művészetoktatásban a tanítási órák egyharmadát 

c) egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át 

és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt érdemjeggyel osztályozható a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozóvizsgát tehet. Ha ez a mulasztás tartalmaz legalább 20 igazolatlan hiányzást is, ebben az 

esetben a tanulónak évet kell ismételnie. 

- Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, azt igazolnia kell. A késések ideje 

összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés igazolatlan órának minősül. Az 

elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. 

 

 

A házirend hatálya 

 

A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más 

alkalmazottainak. A házirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett iskolán 

kívüli foglalkozások (pl.: osztálykirándulások) lebonyolításakor is érvényesek.  

Jelen házirend előírásait a nevelőtestületi elfogadása után 2020. szeptember első napjától kezdődően kell 

alkalmazni.  

A házirend módosítását az Iskolaszék, a Szülői Közösség, a Diáktanács és a Nevelőtestület jogosult 

kezdeményezni, módosításáról a nevelőtestület a kezdeményezéstől számított  

30 napon belül dönt, a módosítást az intézményvezető hagyja jóvá. 

 

A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 

 

Tájékoztatás és megismertetés: 

A jóváhagyott házirendet az osztályfőnökök ismertetik a tanulók körében a hatályba lépést megelőző héten az 

osztályfőnökök által meghatározott időben; a szülők körében a jóváhagyást követő első szülői értekezleten. 

Ezt követően a tanulók a tanév első osztályfőnöki óráján, a szülők pedig az első szülői értekezleten kapnak 

tájékoztatást.  

 

A hozzáférhetőség biztosítása: 

A házirend elhelyezésre kerül, a nevelőtestületi- és igazgatóhelyettesi szobákban valamint a folyosókon és az 

aulában. Ezen kívül minden osztályfőnök rendelkezik egy példánnyal. 

A házirend az iskola nyilvántartási ideje alatt bárki számára rendelkezésre áll. 

A házirend és az iskola egyéb hivatalos dokumentumai az iskola honlapján is elérhetők. 

 

Záró rendelkezések 

 

Az iskola házirendjét a nevelőtestület 2020. augusztus 27-i értekezletén elfogadta. Az elfogadást megelőzően 

megtárgyalta, véleményezte, elfogadásra javasolta a jelen házirendet a nevelőtestület. Az iskolaszék és a 

diákönkormányzat szeptember folyamán véleményezi a házi rendet. 

Az iskola vezetésének és a diákönkormányzatnak minden tanév végén át kell tekintenie a házirendet. 

Az intézményvezető illetve helyettese és a diákönkormányzat elnöke aláírásával hitelesíti a házirendet a 

következő tanévre, amennyiben nem szükséges annak módosítása. 

A házirend felülvizsgálható, módosítható, ha jogszabály azt előírja, vagy az aláíró felek által képviselt 

közösség tagjainak legalább 33 %-a ezt írásban kéri. 

A jelen házirend 2020/2021. tanévtől, azaz 2020. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

 

Az iskolai élet szabályai  
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- Külsőd, tested, hajad legyen ápolt! Ruházatod legyen tiszta, rendes, ne legyen feltűnő! Iskolánkban 

általánosan elfogadott a természetes megjelenés. A riasztó, a mások érzékenységét sértő öltözködés tilos! 

- Nem javasolt fiúknak a fülbevaló viselése és a hajfestés. 

- Lányok részére nem javasolt az arc-, szem-, haj-, köröm festése, testékszer viselése. 

- A dohányzás, alkohol és bódító szerek fogyasztását iskolán kívül is mellőzd! 

- Iskolán kívül is kerüld a durva szavak használatát! A kulturált viselkedés szabályaira figyelmeztesd társaidat 

is! 

- Tartsd be a közlekedési szabályokat iskolán kívül is! 

- Tisztelettel üdvözöld nevelőidet, az iskola felnőtt dolgozóit, társaidat és minden, az iskolába látogató 

idegent! Köszönj udvariasan! 

- Tanulmányi és sportversenyeken, pályázatokon, kulturális bemutatókon és egyéb vetélkedőkön felkészülten 

vegyél részt! Sikereddel szerezz örömet szüleidnek, gyarapítsd iskolánk hírnevét! 

 

 

 

1. A házi rendet az iskola diákönkormányzata ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 Kelt: Szeged,  

                                            …………………………………………… 

                                                   iskolai diákönkormányzat vezetője 

 

2. A házi rendet az iskolaszék ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 Kelt: Szeged,  

                                                          ………………………………….. 

                                                             az iskolaszék elnöke 

 

3. A házi rendet a nevelőtestület ülésén elfogadta.  

 

 

Kelt: Szeged,  

                                                      …………………………………. 

           intézményvezető 

4. A házi rendet a Szülői Munkaközösség ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Kelt: Szeged,  

 

 

        …………………………………… 

         SZMK elnöke 
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1. melléklet: Kérelem 16 óra előtti távozásra 

Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

6723 Szeged, Tabán u. 17. 

Flachné Vidéki Katalin 

intézmény vezető részére 

KÉRELEM 

Alulírott …………………………………. (szülő/gondviselő neve), ………………………………… (tanuló 

neve) ………………. osztályos tanuló törvényes képviselője kérem, hogy gyermekemet a délutáni egyéb 

foglalkozások alól a ………/……… tanévben az alábbiak szerint mentse fel. Gyermekem felügyeletéről, 

tanórákra felkészüléséről gondoskodom. 

Hétfő:  ..…… órától   Kedd:  ..…….órától 

Szerda:  .……. órától   Csütörtök: .……. órától  Péntek: 

  ……. órától 

Indoklás:………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Szeged, 20……………………….. 

      ……………………………………………………. 

        gondviselő aláírása 

A tanuló kérelemnek megfelelő felmentését engedélyezem/nem engedélyezem. 

 

Szeged, 20……………….       …………………………. 

              intézményvezető 
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2. melléklet: Jelentkezési lap művészeti iskolába 

Szülői nyilatkozat 2020/2021 tanévre 

Intézmény megnevezése: Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Tanuló neve:   

Tanszak:   

Születési hely és idő:   

Anyja neve:  Tel. szám: 

Állandó lakhely:   

Tartózkodási hely:   

A tanuló oktatási azonosító 

száma: 
  

Szülő (törvényes) képviselő neve  Tel. szám: 

 

1. 
Szülőként (gondviselőként) kijelentem, hogy gyermekem másik alapfokú művészeti iskolában 

művészeti képzésben1 

 részt vesz [ ] nem vesz részt [ ] 

 Amennyiben rész vesz:  

 A másik iskola megnevezése  

 Címe:  

 Művészeti ág/tanszak/évfolyam:  

 
Térítési díj ellenében igénybe vett heti 

foglalkozások száma: 
 

 
tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe vett heti 

foglakozások száma: 
 

2. 

Nyilatkozom, hogy gyermekem után a 2020/2021-es tanévben nappali tagozat ......... évfolyamon 

 ....................................................  művészeti ágon  ...................................................... tanszakon az 

alábbi díjfizetéssel kívánom a művészeti képzést igénybe venni a Tabán Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolában2 

 térítési díj ellenében [ ] tandíjfizetéssel [ ] 

 

Nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy a térítési díjfizetéssel gyermekem csak egy intézmény egy 

művészeti ágában veheti igénybe a művészetoktatást. 

Szeged, 2020. év  ..................................... hó  ........ nap. 

  ........................................................   ........................................................  

 Szülő (gondviselő) aláírása Tanuló aláírása3 

  

                                                 

 
1 a megfelelő rész mellé „x”-et tenni 
2 a megfelelő rész mellé „x”-et tenni 
3 az aláírás csak a 18. életévét betöltött tanuló esetén szükséges 
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3. melléklet: vizsgakövetelmények 

Testnevelés 

 

 
 1. évfolyam 

 

– természetes mozgások ismerete 

– gurulóátfordulás előre-hátra, mérlegállás   

– 3 perc folyamatos futás 

 

2. évfolyam 

 

– testrészek megnevezése 

– 4 perc folyamatos futás 

– 2-4 percből álló mozgásformából álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása 

– futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása 

 

 

 3. évfolyam 

 

- 5 perc folyamatos futás 

- 3-6 torna-és /vagy táncelem összekötése különböző mozgás intenzitású feladatok végrehajtása 

(futásnál sprint, közepes, hosszú távú) 

- egy atlétikai versenyszám mozdulatsorának bemutatása 

 

 

 4. évfolyam 

 

– 7 perc folyamatos futás 

– 3 lépéses dobóritmus ismerete 

– Részben önállóan tervezett 3-6 torna és vagy táncelem összekötése zenére is. 
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Ének-zene  

 

1. évfolyam 

 -A tanuló 20 népdalt és gyermekdalt elő tud adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’–d” 

hangterjedelemben.  

-Bátran, zengő hangon jó hangmagasságban énekel, képes az új dalokat rövid előkészítést követően hallás 

után könnyedén elénekelni.  

-Érzi az egyenletes lüktetést, tartja a tempót, érzékeli a tempóváltozást. A 2/4-es metrumot helyesen 

hangsúlyozza.  

-A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismeri kottaképről (kézjel, betűkotta). -A megismert ritmikai 

elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatja meg csoportosan és egyénileg is.   

-A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári 

segítséggel szolmizálva énekli.   

 

2. évfolyam 

-A tanuló 40 népdalt és gyermekdalt elő tud adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’–d” 

hangterjedelemben.  

-Bátran, zengő hangon jó hangmagasságban énekel, képes az új dalokat rövid előkészítést követően hallás 

után könnyedén megtanulni.  

-Érzi az egyenletes lüktetést, tartja a tempót, érzékeli a tempóváltozást.  

-A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismeri kottaképről (kézjel, betűkotta). -A megismert ritmikai 

elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatja meg csoportosan és egyénileg is.   

-A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári 

segítséggel szolmizálva énekli.  

-Szerezett ismeretei vannak hangszerekről.  

 

3. évfolyam 

-A tanuló 20 dalt (15 népzenei és 5 műzenei szemelvény) el tud énekelni emlékezetből” a - e” 

hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan.  

-Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekel.  

-Képes az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb 

szolmizálva, majd szöveggel elénekelni.  

-Többszólamú éneklési készsége fejlődő (ritmus osztinátó, kánon).   

-Képes ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 2/4 és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozza.   

-A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismeri kottaképről (kézjel, 

betűkotta).  

-Az ismert dalokat olvassa kézjelről, betűkottáról és csoportosan.  

-A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatja meg 

csoportosan és egyénileg is.   

-A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 

szolmizálja.  

-Megkülönbözteti a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől.  Meg tudja nevezni a zeneművekben megszólaló 

ismert hangszertípusokat.  

 

4. évfolyam 
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-A tanuló 20 dalt (15 népzenei és 5 műzenei szemelvény) el tud énekelni emlékezetből ”a - e” 

hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan.  

-A népdalokat csokorba szedve is énekli.  

-Képes az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb 

szolmizálva, majd szöveggel elénekelni.  

-Többszólamú éneklési készsége fejlődő (ritmus osztinátó, kánon).  

-Képes ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozza.   

-A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismeri kottaképről (kézjel, 

betűkotta).  

-Az ismert dalokat olvassa kézjelről, betűkottáról és csoportosan.  

-A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatja meg 

csoportosan és egyénileg is.  

-A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 

szolmizálja.  

-Megkülönbözteti a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől.  

-Meg tudja nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. 

 

  



 

 

20 

Természetismeret 

 

1. évfolyam  

– tájékozódjon jól saját testén, 

– tudja az irányokat helyesen használni a gyakorlatban, 

– ismerje iskolája nevét és pontos címét, helyiségeit, rendeltetésszerű használatát, 

– tudja iskolájában útbaigazítani az idegeneket, 

– tudja elmondani saját lakcímét, 

– ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok és az évszakok elnevezéseit és 

egymást követő sorrendjét, 

– tudjon beszámolni a napi időjárásról, a tanult időjáráselemek használatával szóban, 

és rajzban, 

– konkrét estekben tudja az élőt az élettelentől megkülönböztetni, 

– tudja megnevezni az emberi test főbb részeit, 

– ismerje fel a megfigyelt lágy- és fás szárú virágos növény fő részeit 

 

2. évfolyam  

– ismerje fel a környezete tárgyainak és élőlényeinek néhány érzékelhető tulajdonságait. 

– tudjon önállóan tájékozódni az otthona és az iskola környékén. 

– ismerje lakóhelye legfőbb jellegzetességeit, hagyományait. 

– ismerje fel közvetlen környezete jellemző természeti formáit. 

– tudja útbaigazítani az idegent lakóhelyén. 

– ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit, ismertessen egyet a település hagyományai 

közül. 

– ismerje a leggyakoribb közlekedési veszélyforrásokat, valamint azok elkerülésének 

módját. 

– tudjon megfigyeléseiről, tapasztalatairól beszámolni szóban kérdések segítségével. 

– legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a mérőeszközöket és 

mértékegységeket. 

– tudja lejegyezni a mérési eredményeit. 

– a megismert növényeket tudják leírni szóban. 

– nevezzék meg a tanult állatok néhány jellemző tulajdonságát. 

– tudja, hogy az élőlények táplálkoznak, lélegeznek, szaporodnak, növekednek, fejlődnek, 

elpusztulnak. 

– tudja az emberi test főbb részeit megnevezni. 
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3. évfolyam  

– Legyen képes a zöldterületeken élő leggyakoribb élőlények felismerésére, jellemzésére, 

megnevezésére. 

– Vegye észre a növények és az állatok sokrétű kapcsolatát, tudjon rá példát mondani. 

– Ismerje a növényi szervek feladatát. Vegye észre a növényi élet ciklusát. 

– Tudja, hogy az élőlények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelő 

hőmérsékletre, fényre van szükség. Ismerje a növények és az állatok legfontosabb 

hasonlóságait, lássa a táplálékuk megszerzése közötti különbséget. 

– Lássa, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a kedvezőtlen környezeti feltételekhez. 

– Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot. 

– Ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek. 

– Tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját. 

– Legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton. 

– Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fővilágtájakat. 

– Ismerje meg lakóhelyét, tudjon önállóan tájékozódni a település térképén. 

– Tudja néhány mondatban bemutatni a fővárost. 

– Legyen képes felfedezni a fővárosi és vidéki élet közötti különbségeket. 

– Ismerjen fel néhányat képről Budapest nevezetességei, hídjai közül. 

– Vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények 

életét. 

– Tudjon tanári segítséggel kísérleteket, méréseket végezni, tapasztalatait elmondani és 

írásban rajzban rögzíteni. 

 

4. évfolyam 

– Tudjon tanári segítséggel méréseket, egyszerű kísérleteket végezni, tapasztalatait 

rögzíteni. 

– Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze a tanult életközösségek legjellemzőbb élőlényeit 

– Értse az élőlények élőhelye, életmódja és testfelépítése közötti egyszerű 

összefüggéseket. 

– Tudja az élőlényeket a megfelelő csoportba besorolni. Ismerje ezeknek a csoportoknak a 

jellemző tulajdonságait. 

– Legyen képes a megismert élőlényekből egyszerű táplálékláncot összeállítani. 

– Lássa az emberi tevékenység és a természet veszélyeztetettsége közötti összefüggést. 

– Érezze át a természet védelmének fontosságát, cselekedjen a természet megóvása 

érdekében. Ismerje lakóhelye védett természeti értékeit. 

– Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a tanult 
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élettani jellemzőket. 

– Ismerje az életünkhöz szükséges környezeti feltételeket. 

– Nevezze meg a környezetében tapasztalható környezetszennyező forrásokat, legyen 

tudatában azok egészségkárosító hatásával. 

– Legyen képes elemi szinten tájékozódni Magyarország domborzati térképén. 

– Tudjon irányokat meghatározni a fővilágtájak segítségével. 

– Találja meg lakóhelyét és nagytájainkat a domborzati térképen. 

– Tudjon bemutatni egy kirándulóhelyet lakóhelye közeléből. 

– Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között. 

– Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat. 

– Ismerje fel a Földön kívüli térségek létét. 

 

Kimeneti követelmények a 4. év végén 

A 4. évfolyam végén a tanuló: 

– Ismerje a saját testhez viszonyított irányokat. Tudjon tájékozódni otthon, az iskolában, 

az iskola környékén, a lakóhelyén, az égbolton. 

– Ismerje a felszíni formák jelölését. Tájékozódjon elemi szinten Magyarország 

domborzati térképén. Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, 

nevezetes épületeit. 

– Legyen képes útbaigazítást adni saját lakóhelyén. 

– Ismerje lakóhelyének védett értékeit. 

– Tudjon méréseket végezni, a mérési eredményeket helyesen lejegyezni. Használja 

helyesen a mértékegységeket. 

– Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel megfelelő sorrendben a hét napjait, a 

hónapokat és az évszakokat. Ismerje ezek időtartamát. 

– Tudja jellemezni az időjárást (aktuális, évszakoknak megfelelő) az időjárási elemek 

segítségével. 

– Tudjon különbséget tenni az anyagok neve, tulajdonságai és változásai között. 

– Ismerje az anyag halmazállapotait és azok néhány jellemzőjét 

– Vegye észre az élettelen környezetben végbemenő változásokat. Használja helyesen az 

oldódás, olvadás szavakat. 

– Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze lakóhelyének egy-egy gyakori élőlényét a 

növények, gombák, rovarok, madarak, emlősök csoportjából. Tudjon példákat hozni az 

élőlények közötti kapcsolatokra. 

– Nevezze meg az élőlények életműködéseit és életfeltételeit. 

– Bizonyítsa példákkal az élőlények alkalmazkodását a környezet változásaihoz. 
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– Tájékozódjon jól saját testén. Nevezze meg és jellemezze a főbb életszakaszokat. 

– Ismerje az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudni- és tennivalókat. 

– Ismerje néhány fontosabb szerv nevét és működését. 

– Tudja, hogy a környezet változása hogyan hat az életünkre. 

– Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját. 

– Nevezze meg a környezetében tapasztalható környezetszennyező forrásokat, legyen 

tudatában ezek káros következményeivel. Cselekedjen a természet megóvása érdekében. 

– Szerezzen ismereteket más ismerethordozók segítségével. 

– Legyen képes a kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszolni. 

– Tudja a tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit írásban rögzíteni. 
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Magyar nyelv- és irodalom 
 1. évfolyam 

A tanuló képes legyen  

 – egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra;   

– meghallgatott vagy olvasott mese, történet elmondására segítséggel;   

– az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban (köszönés, bemutatkozás, 

kérés, köszönetnyilvánítás)   

– a tanult memoriterek elmondására;   

– magyar ábécé betűinek fölismerésére, összeolvasására;   

– kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok  

– a tanuló fejlettségi szintjének megfelelő   

– néma és hangos olvasására;  

 – másolásra kötött betűkkel írott mintáról, a saját nevének önálló, helyes leírására;   

– a j hang helyes jelölésére a taneszközökből megismert szavak körében;   

– szavak írására másolással: betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélkül.   

–a leírt nyelvi anyag fölolvasására, javítására összehasonlítással.   

 

2. évfolyam  

A tanuló képes legyen:   

– ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására;  

– kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására;  

– a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre;  

– a tanult memoriterek szöveghű elmondására;  

– szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasására: legalább a szavak egyben tartásával;  

– olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre;  

– tartalmilag tisztázott és megértett szöveg felkészülés utáni felolvasására. A felolvasott szöveg mondatokra 

tagolására: szünettartás, levegővétel;  

– 8-10 soros, a tanulóknak ismert témájú szöveg önálló megismerésére, megértésének igazolására kérdések 

megválaszolásával; 

 – az ábécérend ismeretére,  

– hosszú magán- és mássalhangzók fölismerésére a beszédben;  

– a hosszú hangok jelölésére az írásban;  

– Felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint felidézi és alkalmazza a helyesírási 

szabályokat begyakorolt szókészlet körében. Az egyszerű szavakat helyesen választja el.  

– Írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz  

– rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzésére tollbamondásra, a kiejtéstől eltérőké másolással.  

– Másoláskor nem vét írástechnikai hibát. Szövegminta alapján felismeri és kijavítja hibáit. Percenként 15-20 

betűt ír. 

– a j hang biztos jelölésére 20 – a tanulók által gyakran használt – szótőben; 

– a mondatok nagybetűvel való kezdésére, szavakra tagolására;  

– a szavak elválasztására a szótagolás szabályai szerint.  

Memoriterek:  

Mondókák, sorolók, találós kérdések, népdalok. Mesemondás.  

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja; József Attila: Altató; Weöres Sándor és Kányádi Sándor verseiből szabadon 

választott. 

 

 3. évfolyam  

- egy oldal terjedelmű szépirodalmi, fél oldal terjedelmű ismeretterjesztő szöveg néma olvasása  

- a megértés bizonyítása szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával  

- megnevezi a szereplőket, azonosítja a történet idejét, és helyszínét, cselekményelemek sorrendjét helyesen 

állapítja meg  

- egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal  

- ismert szöveg felkészülés utáni érthető, tagolt felolvasása  
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- hat-nyolc értelmes, összefüggő mondat írása megadott vagy választott témáról  

- a tanult tulajdonnevek nagybetűvel való kezdése  

- az időtartam helyes jelölése a begyakorolt esetekben  

- egyszerű szavak elválasztása önállóan  

- igék, főnevek, melléknevek felismerése és szófajának megnevezése  

- szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket  

- a j hang helyes jelölése a tanult szófajokban  

- a korosztály szókincsében megtalálható, a kiejtésnek megfelelően írandó szavak helyes rögzítése  

- a szöveg mondatokra tagolása, a mondatkezdés- és zárás helyes jelölése  

- írásmunkák elvégzése olvashatóan, tetszetős formában, az íráshasználathoz szükséges tempóban  

- az önálló írásbeli munkák javítása tanítói segédlettel 

 

4. évfolyam  

- Érthető, helyesen tagolt, a magyar nyelv hangzástörvényeinek megfelelő beszéd a mindennapi 

kommunikációban.  

- Előzetes felkészülés után kb. fél oldal terjedelmű szöveg pontos, folyamatos, a tartalmat kifejező felolvasása 

megfelelő tempóban és hanglejtéssel.  

- A felolvasott mű által keltett élmények megfogalmazása tanítói segítséggel.  

- Az olvasott szöveg tartalmának elmondására néhány összefüggő, értelmes mondattal.  

- Egy oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveg néma elolvasása után a szövegértés bizonyítására 

egyszerű feladatok megoldása.  

- Legnagyobb költőink, íróink nevének és a tőlük olvasott művek címének, és azok témájának egymáshoz 

rendelése.  

- Egy kortárs magyar költő szabadon választott versének elszavalása.  

- Az ábécérend ismerete, szavak betűrendbe sorolása.  

- A magán-és mássalhangzók helyes időtartamának jelölése ismert szavakban.  

- A j hang betűjelének helyes megválasztása ismert szavakban.  

- A mondat és a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése.  

- A múlt idő jelének helyes használata.  

- Az igekötő és az ige leírása, ha az igekötő közvetlenül a hozzá tartozó ige előtt vagy után áll.  

- Igeragozás, igemódok felismerése.  

- A melléknév, a számnév fokozott alakjának helyes írásmódja.  

- Szavak elválasztása (kivéve a tulajdonnevek nehezebb eseteit).  

- Szavak csoportosítása a tanult szófajok szerint.  

- A mondatfajták megnevezése konkrét esetekben, a mondatvégi írásjel helyes alkalmazása. 
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Matematika 

  

1. évfolyam    

• Gondolkodási módszerek alapozása 

 Követelmények 

A tanuló:  

– tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott 

tulajdonság alapján;  

– legyen képes a halmazok számosságának megállapítására;  

– használja helyesen a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat, jeleket; 

 – tudjon igaz-hamis állításokat alkotni; állítások helyességét eldönteni;  

– legyen képes növekvő és csökkenő számsorozatokat felismerni, képezni adott szabály alapján; 

 – egyszerűbb esetekben tudjon szabályjátékok és sorozatok szabályát szóban megfogalmazni. 

• Számtan,algebra  

Követelmények  

A tanuló:   

– tudja a halmazokat összehasonlítani számosságuk szerint;   

 – biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben; 

  – használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket;  

 – képezzen adott szabály alapján növekvő és csökkenő számsorozatokat;  

 – ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben;   

– ismerje fel a páros és páratlan számokat;   

– tudja a számok szomszédait;   

– tudjon hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a műveletet szóban megfogalmazni;  

 – legyen kellő gyakorlata az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában;  

– tudjon egyszerű szövegösszefüggést lejegyezni rajzzal, számokkal, művelettel.  

• Geometria, mérés  

Követelmények  

A tanuló:  

– legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések alkalmazásával;  

– ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört;  

– tudjon hosszúságot, űrtartalmat, tömeget mérni választott és szabvány egységekkel; 

 – használja egyszerű szám és szöveges feladatokban a m, kg, l egységeket;  

– tudja helyesen alkalmazni a hét, nap, óra időtartamot.  

  

2. évfolyam   
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• Gondolkodási módszerek alapozása  

Követelmények  

A tanuló:   

– tudja halmazok számosságát megállapítani és összehasonlítani;   

– tudjon halmazokat képezni adott tulajdonság alapján;   

– nevezze meg kiválogatott elemek közös tulajdonságát;  

 – legyen képes összefüggések megfigyelésére, leolvasására, megfogalmazására;  

 – tudja állítások igazságát eldönteni, igaz állításokat fogalmazni;  

 – legyen képes tárgyakat, számokat sorba rendezni adott szempont szerint;   

– készítsen nyitott mondatot ábráról, szövegről, tegye igazzá behelyettesítéssel, próbálgatással;  

 – ismerje a szöveges feladat megoldásának menetét;  

 – ismerjen fel és képezzen számsorozatokat adott szabály alapján;   

– összetartozó elempárok keresése.  

• Számtan, algebra 

 Követelmények  

A tanuló:  

 – tudjon tárgyakat meg- és leszámolni egyesével, kettesével, ötösével, tízesével;  

 – ismerje a számok nevét és jelét 100-as számkörben;   

– tudjon számokat összehasonlítani nagyság szerint, sorba rendezni 100-as számkörben; 

 – találja meg a számok helyét a számegyenesen;   

– ismerje fel a számok összegalakját, különbségalakját, kéttényezős szorzatalakját, és hányados-alakját;  

 – tudja értelmezni az összeadást, kivonást, szorzást, osztást 100-as számkörben;  

 – végezze el az összeadást, kivonást, pótlást eszközhasználat nélkül 100-as számkörben;   

– ismerje biztonságosan a kisegyszeregyet;  

 – ismerje a maradékos osztást;   

– ismerje fel a műveletek közötti kapcsolatokat;  

 – tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat.  

• Geometria, mérés  

Követelmények  

A tanuló:  

 – ismerje fel a téglalapot, négyzetet, kört;  

 – tudjon létrehozni testeket, síkidomokat másolással;   

– ismerje fel a testek tulajdonságait (élek, lapok, csúcsok);  

 – tudjon alakzatokat csoportosítani, válogatni megadott szempont szerint;   

– ismerje, használja a tanult szabványegységeket;   

– végezzen gyakorlati méréseket a tanult szabvány mértékegységekkel;  
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– ismerje, használja helyesen a mérőeszközöket. 

 

 3. évfolyam    

• Gondolkodási módszerek alapozása  

Követelmények  

A tanuló:   

– tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba;   

– ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát;  

 – állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot,  

 – tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni;   

– tudjon egyszerű nyitott mondatokat kiegészíteni igazzá, hamissá, nyitott mondatok igazsághalmazát 

megkeresni kis véges alaphalmazon;  

 – értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, tudja az adatokat lejegyezni, megoldási tervet készíteni.  

• Számtan, algebra  

Követelmények  

A tanuló:  

 – tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül. 

 – helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.  

 – tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.   

– ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített értékét.   

– tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást.  

– tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal.   

– legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű 

szorzóval).  

 – becslést, ellenőrzést eszközként használja.  

 – ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén.   

– tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.  

• Geometria, mérés  

Követelmények  

A tanuló:   

– ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat.  

 – tudjon előállítani síkidomokat, testeket tevékenységgel.  

 – ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során. 

 – tudjon megoldani szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel.   

  

4. évfolyam    
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• Gondolkodási módszerek alapozása  

Követelmények  

A tanuló:   

– tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani;   

– tudjon halmazokat képezni, kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni;   

– legyen képes összefüggések felismerésére, megfogalmazására;   

– tudja eldönteni állítások igazságtartamát, igaz, hamis állításokat fogalmazni;   

– tudja megkeresni nyitott mondatok igazsághalmazát;   

– ismerje és alkalmazza a szöveges feladatok megoldási algoritmusát;  

 – tudjon folytatni számsorozatokat a felismert szabály alapján;  

– tudja megkeresni az összes lehetőséget egyszerű kombinatorikus feladatokban. 

• Számtan, algebra  

Követelmények  

A tanuló:   

– tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül;  

 – helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint;   

– tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni;   

– ismerje a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédait, tízesekre, százasokra, ezresekre kerekített értékét;  

 – tudja értelmezni, megoldani a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást;   

– tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel;  

 – ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén;  

 – legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás kétjegyű 

szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);  

 – becslést, ellenőrzést eszközként használja;  

– tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.  

• Geometria, mérés  

Követelmények  

A tanuló:   

– ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat;   

– ismerje fel az alakzatok geometriai tulajdonságait, válassza ki a megadott tulajdonságú alakzatokat;   

– tudjon síkidomokat, testeket létrehozni adott feltételekkel;   

– ismerje a kocka és a téglatest tulajdonságait (lapok, csúcsok, élek száma);   

– ismerje és önállóan használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során;  

 – tudjon megoldani a tanult mértékegységekkel szám és szöveges feladatokat; 

  – tudja kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét.  

• Valószínűségi játékok, statisztika  
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Követelmények  

A tanuló:   

– tudja használni a biztos, lehetséges és lehetetlen fogalmakat;  

 – tudja egyszerű valószínűségi kísérletek lehetséges eseteit megkeresni;  

– tudjon grafikonról, táblázatból néhány adatot leolvasni, táblázatot, egyszerű grafikont készíteni.  

  

Kimeneti követelmények  

A tanuló:  

 – legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, összehasonlítására;  

 – tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott 

tulajdonság alapján;  

 – használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket (<, >, =);  

 – legyen biztos számfogalma a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül;  

 – helyesen írja, olvassa a számokat készségszinten;   

– tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást a 10 000-es számkörben.   

– tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal szóban;   

– legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű 

és kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);   

– tudja ellenőrizni a számítások helyességét;   

– tudjon megoldani egyszerű, legfeljebb két művelettel leírható szöveges feladatot a megoldási algoritmus 

alkalmazásával;   

– ismerje fel, és nevezze meg az egyszerű geometriai alakzatokat: négyszöget, háromszöget, négyzetet, 

téglalapot és a kört;   

– ismerje és használja a szabvány mértékegységeket gyakorlati mérések során, tudja elvégezni az egyszerű 

átváltásokat; 

– tudja megmérni, kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét konkrét esetekben. 
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Néptánc 

Heti: 1 x 45 perc  

Testnevelés óra keretein belüli néptánc óra  

 
1. évfolyam 

-A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játék fűzéseket. 

- A tanuló legyen képes az együtt működésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, 

a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti kommunikációra, a párválasztásra, a  szerep 

vállalásra és a játéktevékenységre a variációk során is.  

-Tartsa be a tánc tanterem és a táncóra szabályait. Ismerje a zenés-táncos bemelegítést. 

- Az alap ugrásokból tudjon improvizálni. Ismerjen minimum 10 népdalt és 10 népi játékot.   

 

2. évfolyam 

-A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és játékszabályokat, az 

ugrós technikai elemeit, a tánc közbeni eszköz használatot.  

-A tanuló, legyen képes a játéktevékenységre, együtt működésre, feladatvállalásra, a tánctechnikai  elemek 

alkalmazására, improvizációra,  a  rövid  tánc etűd  folyamatainak  felidézésére, a  ritmikai gyakorlatok 

megvalósítására.  

-Ismerje a karikázó, dudálás és verbunk fogalmait. Tudjon minimum 10 dunántúli népdalt,10 népi játékot, 8 

ugrós motívumot.  

 

3. évfolyam 

-A tanuló, ismerje a választott  ugrós,  verbunk   elemeit,  a  tanult  népdalok  szövegét,  dallamát,  a  tanult 

hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését.  

-A tanuló legyen képes az  ugrós  és  eszközös  ugrós  elemekből  csoportosan  és  párban  történő 

improvizációra, a tánctípus fogalmának meghatározására, a tájegységek, falvak földrajzi meghatározására.  

-Tudjon minimum 6 népdalt a választott tájegységből és 8 ugrós motívumot, 6 verbunk motívumot.  

  

KÖVETELMÉNYEK A NEGYEDIK ÉVFOLYAM   

-A tanuló ismerje a választott tájegység táncait, táncneveit, népdalait, szokásait, földrajzi elhelyezkedését és 

népviseletét.  

-Képes legyen párban és csoportban táncolni.  

-A különböző táncneveket tudja alkalmazni.  

-Tudja a tánc zenéjéhez a tánc lépéseket megfelelően illeszteni.   
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Technika és tervezés 

 

1. évfolyam 

- Ismeri az alapvető háztartási feladatokat, eszközöket, gépeket és az ezekkel kapcsolatos 

veszélyforrásokat 

- Példákat tud felsorolni az egészséges, korszerű táplálkozás és célszerű öltözködés terén 

- A hétköznapjainkban használatos anyagokat felismeri, tulajdonságait megállapítja érzékszervi 

megfigyelések és vizsgálatok alapján  

- Ismeri a célszerű takarékossági lehetőségeket 

- Magabiztosan alakítja a képlékeny anyagokat, papírt, faanyagokat 

- Biztonságosan, balesetmentesen használja az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközöket 

- Munka közben rendet, tisztaságot tart fenn  

- Szabályosan alkalmazza az elemi higiéniai és munkaszokásokat  

- Az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket (szín, alak, átlátszóság, 

szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség) 

- Alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát 

- Adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 

munkafolyamatokat; 

- Egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

- Alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el 

- Ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önellátás során 

munkamegosztásban végzi (terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok gondozása stb.) 

- Ismeri a következő fogalmakat: 

lakás, otthon, család, családtag, életmód, családi ház, lakberendezés, egészséges életmód, 

táplálkozás, higiénia, testápolás, öltözködés, veszélyforrás, baleset, háztartási baleset, háztartás, 
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házimunka, munkamegosztás, időbeosztás, napirend, szabadidő, takarékosság, környezet, 

környezetvédelem, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, jeles nap, jelkép, ünnep, népszokás, 

viselkedéskultúra, öltözködéskultúra, munkaszervezés, dekoráció, esztétika 

- Ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályokat, 

viselkedési elvárásokat; 

- Tudatában van a közlekedési veszélyhelyzeteknek. Egészséges veszélyérzete van. 

- Az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet 

- Rendelkezik az életkorának megfelelő szintű probléma felismerési, probléma megoldási képességgel. 

- Aktívan részt vesz a tevékenységekben. Képes az önállóságra és az együttműködésre. 

- 4-5 munkadarabot mutasson be 
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2. évfolyam. 

- A hétköznapjainkban használatos anyagokat felismeri, tulajdonságait megállapítja érzékszervi 

megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatait megfogalmazza. 

- Az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, átlátszóság, 

szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség 

- Alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

- Ismeri a célszerű takarékossági lehetőségeket. 

- Magabiztosan alakítja a képlékeny anyagokat, papírt, faanyagokat, szálas anyagokat, textileket. 

- Biztonságosan, balesetmentesen használja az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközöket. 

- Munka közben rendet, tisztaságot tart fenn.  

- Szabályosan alkalmazza az elemi higiéniai és munkaszokásokat.  

- Aktívan részt vesz a tevékenységekben. Képes az önállóságra és az együttműködésre. 

- Az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet 

- Adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 

munkafolyamatokat 

- Egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során 

- Alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el 

- Ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önellátás során 

munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok gondozása stb. 

 

- Felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét 

- Felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat annak 

állapotán 

- Otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri 

megelőzésük módját 

- Takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel 
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- Rendet tart a környezetében 

- Ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályokat, 

viselkedési elvárásokat 

- Felismeri saját felelősségét a közlekedésben 

- Magatartása szabálykövető 

- Ismeri a gyalogos és kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályait. 

- Kulturáltan és biztonságosan használja a járműveket.  

- Tudatában van a közlekedési veszélyforrásoknak.  

- Rendelkezik az életkorának megfelelő szintű probléma felismerési, probléma megoldási képességgel. 

- 4-5 munkadarabot mutasson be 
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3. évfolyam 

- Az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, átlátszóság, 

szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

- Alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

- Az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, átlátszóság, 

szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

- Adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 

munkafolyamatokat; 

- Egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

- Alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el; 

- Elsajátítja és begyakorolja a mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismereteket   (háztartási 

praktikák) 

- Képes a használati utasítások értő olvasására, betartására 

- A hétköznapjainkban használatos anyagokat  felismeri,  tulajdonságait megállapítja 

- Érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatait megfogalmazza   

- Egyszerű tárgyakat elkészít mintakövetéssel. 

- A munkaeszközöket célszerűen megválasztja és szakszerűen, balesetmentesen használja 

- Munka közben rendet, tisztaságot tart fenn.  

      -    Az elemi higiéniai és munkaszokásokat szabályosan alkalmazza 

- Ismeri a fa tulajdonságait, felhasználását 

- Ismeri a famunkákat (darabolás, csiszolás, hegyezés) 

- Ismeri a textilek csoportosítását, felhasználását  

- Ismeri a fonalmunkákat (szövés szövőkereten vagy madzagszövőn cérnát tűbe fűz önállóan vagy 

tűbefűző segítségével, gombvarrás, előöltés, díszítőöltés) 

- Ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önellátás során 

munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok gondozása stb.; 
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- Felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

- Felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat annak 

állapotán; 

- Otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri 

megelőzésük módját; 

- Felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

- Ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

- Ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályokat, 

viselkedési elvárásokat; 

- A közlekedési balesetek lehetséges okait felismeri és megelőzi 

- Ismeri a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait, lakott területen és lakott területen kívül 

- Ismeri az úttest részeit, az útburkolati jeleket 

- Ismeri a kerékpárosok és gyalogosok viszonyát a közösen használt területeken 

- Betartja a közlekedési környezetben alkalmazható viselkedési normákat 

- Az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

- Rendelkezik az életkorának megfelelő szintű probléma felismerési és probléma megoldási 

képességgel. 

- Aktívan részt vesz a tevékenységekben. Képes az önállóságra és az együttműködésre. 

6-7 munkadarabot mutasson be 

 

4. évfolyam 

- Az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, átlátszóság, 

szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség 

- Alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát 

- Adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 

munkafolyamatokat 
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- A hétköznapjainkban használatos anyagokat felismeri, tulajdonságait megállapítja 

- Érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatait megfogalmazza   

- Egyszerű tárgyakat elkészít mintakövetéssel. 

- A munkaeszközöket célszerűen megválasztja és szakszerűen, balesetmentesen használja 

- Munka közben rendet, tisztaságot tart fenn.  

- Az elemi higiéniai és munkaszokásokat szabályosan alkalmazza 

- Egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során 

- Alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket végez el (csiszolás, 

hegyezés) 

- Csoportosítja a textileket, ismeri felhasználásukat. 

- Fonalmunkákat végez (szövés szövőkereten vagy madzagszövőn cérnát tűbe fűz önállóan vagy 

tűbefűző segítségével, gombvarrás, előöltés, díszítőöltés) 

- Ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai önellátás során 

munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, állatok gondozása stb.; 

- Felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

- Felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat annak 

állapotán 

- Otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri 

megelőzésük módját 

- Adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 

munkafolyamatokat 

- Ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit 

- Az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet 

- Képes a használati utasítások értő olvasására, betartására 

- Ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályokat, 

viselkedési elvárásokat 

- A közlekedési balesetek lehetséges okait felismeri és megelőzi 
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- Ismeri a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait, lakott területen és lakott területen kívül 

- Ismeri az úttest részeit az  útburkolati jeleket 

- Ismeri a kerékpárosok és gyalogosok viszonyát a közösen használt területeken 

- Betartja a közlekedési környezetben alkalmazható viselkedési normákat 

- A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályokat tudatosan, készségszintűen alkalmazza 

- Birtokában van a kerékpár használatához szükséges ismereteknek 

- Rendelkezik az életkorának megfelelő szintű probléma felismerési és probléma megoldási 

képességgel. 

- Aktívan részt vesz a tevékenységekben. Képes az önállóságra és az együttműködésre. 

- 6-7 munkadarabot mutasson be 
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Rajz és vizuális kultúra 

  

 
1. évfolyam 

- Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen használni. 

- Tudjon viszonyítani (kisebb-nagyobb) 

- Ismerje fel a főszíneket, a fehéret és a feketét. 

- Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni. 

- Legyen képes egyszerű tárgyak létrehozására. 

- Tudjon közös beszélgetésekbe bekapcsolódni, egy-egy látványra rácsodálkozni. 

- Tudja mi a sík, tömeg, térforma (tapasztalás, érzékelés). 

- Tudja, mi a pont, egyenes, görbe, kör. 

- A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotásokat hozzon létre.  

- 4-5 munkadarabot mutasson be (festés, ragasztás).  

2. évfolyam 

 

- Tudja, mi az ismétlés, ritmus. 

- Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában. 

- Tudjon mintázni, gyurmával plasztikát létrehozni. 

- Legyen képes egyszerű lenyomat készítésére. 

- Ismerje fel a műalkotások témáit. 

- Tudjon egyszerűbb tárgyakat rajzolni modellezés után. 

- Legyen képes egyszerűbb tárgyak ábrázolására közvetlen szemlélet és emlékezet után. 

- A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotásokat hozzon létre.  

- Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolást készítsen. 4-5 munkadarab.   
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3. évfolyam 

- Tudja, mi az azonosság, hasonlóság. 

- Ismerje a fő- és mellékszíneket. 

- Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni. 

- Tudjon valamely eseményt, élményt megfogalmazni. 

- Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni. 

- Ismerjen néhány népművészeti technikát. 

- Legyen képes alkalmazni néhány technikát. (pl. szövés, fonás) 

- Gyermekkori sajátosságainak megfelelően tudjon jeleket felismerni, új jeleket alkalmazni a közlekedés 

vagy tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen. 

- Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának elemzése során. 

- Legyen képes alkalmazni néhány kézműves-technikát. 

- Élmény- és emlékkifejezés, illusztrációt készítsen;  

- Síkbábot és egyszerű jelmezt készítsen, jeleket, ábrákat készítsen  

- Az újként megismert anyagokat és eszközöket, technikákat az alkotótevékenységnek megfelelően, 

rendeltetésszerűen és biztonságosan használja.  

- Egyszerű tárgyakat alkosson, 6-7 munkadarab  

 

4. évfolyam 

- Ismerje a vizuális nyelv alapelemeit, tudja a kifejezési szándéknak megfelelően használni a kompozíciós 

eljárásokat. 

- Legyen képes a személyes élmény életkorának megfelelő szinten történő megjelenítésére képen és 

plasztikában. 

- Legyen képes tárgyak folyamatos megfigyelésére, megjelenítésére megfigyelés alapján. 

- Legyen képes tárgyak különböző nézeti rajzának elkészítésére. 

- Tudja a látványnak megfelelően meghatározni a rajzlap helyzetét. 

- Ismerjen legalább három műalkotást és azok alkotóját. 
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- Tárgyalkotás során ismerje és alkalmazza a balesetvédelmi szabályokat. 

- Legyen képes az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek 

megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználatára.  

- Legyen képes a legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási 

módok használatára, 6-7 munkadarab  

- Ismerje és alkalmazza az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályait. 

- Sajátítsa el és alkalmazza a hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges 

viselkedési szabályokat. 

- Ismerje meg az életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységeket.  
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Vizsgakövetelmények: Informatika 

 

6. évfolyam: 

Legyen képes háttértárak és könyvtárak váltására, könyvtárba való belépésre, kilépésre és mozgásra a 

könyvtár faszinteken, állományok mentésére, betöltésére.  

Legyen képes egyszerű hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő algoritmusokat értelmezni, 

illetve végrehajtani.  

Képes legyen ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal.  

Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni.  

Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában.  

Legyen képes megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat.  

Tudjon szerző és cím szerint dokumentumokat keresni a betűrendes leíró katalógusban.  

Tudja használni a lexikonokat, enciklopédiákat. 

 

7. évfolyam: 

A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni.  

Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.  

Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, vagy az operációs 

rendszer néhány szolgáltatását.  

Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket.  

Készítsen (néhány utasításból álló) egyszerű algoritmusokat.  

Képes legyen többféle formázást tartalmazó dokumentumot készíteni. 

Ismerje a prezentáció készítés alapjait. 

Tudjon egyszerű táblázatokat készíteni és formázni táblázatkezelő programmal.  

 

8. évfolyam: 

A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai társadalomban.  

A tanuló ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus).  

Tudjon néhány lépéses algoritmusokat alkotni.  

Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni.  

Tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni, és egyszerű képleteket készíteni.  

Tudjon táblázatkezelő programban, előre meghatározott adatok alapján diagramokat készíteni. 
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Vizsgakövetelmények Ének-zene felső tagozat 

5. évfolyam 

 Az énekes anyagból 10 dalt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg 

is. 

 Régi és új stílusú népdalok elemzése, jellemzői 

 Két műdal éneklése emlékezetből 

 Nemzeti énekeink: Himnusz és a Szózat éneklése 

 Törekvés a többszólamú éneklésre 

 Ritmusképletek 

 Dúr- moll hangsorok 

 Népi hangszerek 

 Tiszta hangközök: t1, t4, t5, t8 

 A zenei ABC hangjainak ismerete 

 Hangszerek megkülönböztetése 

 Zenetörténeti ismeretek: 

 A  középkor zenéje, a gregorián ének fogalma, jellemzői 

 A reneszánsz két nagy zeneszerzője (Lassus, Palestrina) és a korszak jellemzői, a motetta és madrigál 

fogalma 

 A barokk kor zenéje: a korszak jellemzői, kiemelkedő zeneszerzői (Vivaldi, Bach, Händel), jellemző 

műfajai (versenymű, fúga, szvit) 

 A tanult zenei anyag egy részletének olvasása kottából, tanári segítséggel 

 A tanult zenei elemek felismerése 

 Többször meghallgatott zeneművek felismerése (min. 5 alkotás) 

 Egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközök megnevezése (hangszín, 

dinamika, karakter, tempó, formai jellemzők) 

6. évfolyam 

 Tudjon az énekes anyagból 10 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelni stílusosan és 

kifejezően csoportban és egyénileg is 

 Kodály: Mátrai képek - a népdalok éneklése 

 Magyar történeti énekek: 1 Tinódi és 1 kuruc dal éneklése 

 2 műdal éneklése a klasszicizmus korából 

 A szekund és a terc hangköz fogalma, fajtái 

 Tinódi munkássága, a históriás ének fogalma 

  A kuruc kor zenéje 

 A tárogató hangjának felismerése 

 A bécsi klasszicizmus zenéje: a korszak jellemzői, kiemelkedő zeneszerzői (Haydn, Mozart, 

Beethoven), jellemző műfajai (opera, oratórium, vonósnégyes, szimfónia) 

 Tudjon előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat 

 Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és 

megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások). A többször 

meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után.  

 Régi és Új stílusú népdalok jellemzői 

 Magyar történeti énekek 

 Más népek dalai 

 Műdalok, kánonok 

 Ritmushangoztatás 

 Ritmikai elemek, ütemfajták, hétfokú hangsorok 
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 Módosító jelek 

 Zenei írás, olvasás 1 #, 1 b 

7. évfolyam 

 Az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: népdal, népies dal, népies műdal; 4 műdal; 1 többszólamú 

ének; 2 zenemű főtémája) és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban és 

egyénileg  

 Az új zenei elemeket felismerik kottaképről 

 Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvassák 

 Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához 

mérten 

 A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) 

megismerték, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismerik 

 Egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása 

 Ritmusimprovizáció 

 Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim hangközök 

 Zenei írás, olvasás 2 #, 2b 

 Romantika kora, zeneszerzői, művek, műfajok és formák, romantikus zenei szemelvények felismerése 

8. osztály 

• Az énekes anyagból 10 zenei szemelvény (5 magyar népdal, 3 műdal, 2 XX. századi zenemű főtémája), a 

tanult zenei elemek felismerése, a tanult zenei anyag egy részletének olvasása kottából, tanári segítséggel 

• Többször hallgatott zenemű felismerése (min.  5 alkotás) 

• Egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközök megnevezése (hangszín, dinamika, karakter, tempó) 

• Kodály Zoltán élete, munkássága; Psalmus Hungaricus 

• Bartók Béla élete, munkássága; Cantata profana 

• A középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus és a romantika korszakának rövid ismertetése 

(jellemzők, kiemelkedő zeneszerzők, legfontosabb műfajok) 

• A XX. század zenéje és a dzsessz 

• Két tetszőleges zeneszerző munkássága a következőkből: Debussy, Honegger, Sztravinszkij, 

Prokofjev, Orff, Britten, Gershwin 
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Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam 

Valóság és képzelet: Előtanulmányok során szerzett tapasztalatok alkalmazásával, személyes élmények, 

elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése. Komponálás térben és síkban.  

 A továbbhaladás feltétele: A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és alkalmazása a kifejező alkotásokban. 

Komponálási alapelvek ismerete, különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák alapszintű 

alkalmazása.  A látványt legyen képes lerajzolni, tudja a jelenség egyes tulajdonságait kiemelni. 

Stílus és mozgás: A vizuális közlések különböző műfajú köznapi és művészi formáinak felismerése. Térbeli 

helyzetek, arány, plaszticitás, szín és fényviszonyok megfigyelése, mozgás vázlatai. Előkészítő feladatokba 

ágyazottan a legjelentősebb művészettörténeti korszakok elemi ismerete a legjellemzőbb műalkotások, 

szimbolikus használati tárgyakon keresztül. 

A továbbhaladás feltétele: A legfontosabb művészettörténeti korszakok azonosítása szimbolikus tárgyak 

felismerése, önálló vélemény és kérdések megfogalmazása.  Ismerje az őskor és az ókor fő stílusjegyeit; 

ismerjen fel és tudjon megnevezni koronként legalább három alkotást. Legyenek képesek társas 

együttműködésre. 

Idő-és térbeli változások: Természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített 

megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelések. 
A továbbhaladás feltétele: Egyszerű következtetések megfogalmazása a változások megfigyelése alapján. 

Ismernie kell a téri helyzetek megjelenítésének néhány módját. 

Jelértelmezés, jelalkotás: Magyarázó rajzok, direkt jellé tömörítés, képi utasítások értelmezése, létrehozása. 

A továbbhaladás feltétele: Jelértelmezés, saját jelzésrendszerek kialakítása. 

Kép és szöveg: Vizuális kiemelés, sűrítés, kép és szöveg együttes hatása, reklámhatásmechanizmusának 

értelmezése. 

A továbbhaladás feltétele: A szöveg és kép együttes hatásának értelmezése, alkalmazás egyszerű üzenetek 

megfogalmazásakor. 

Tervezett és alakított környezet: Téri helyzetek leírása, szerkezetek statikája, választott tárgy vagy épület 

átalakítása. Különböző korok, kultúrák épített környezetének és tárgyainak vizsgálata. 

A továbbhaladás feltétele: Legyen jártas a tanult ábrázolási technikák alkalmazásában.  Elemző megfigyelés, 

egyszerű következtetések megfogalmazása. Tárgykészítés, adott tárgy vagy épület átalakítása. Önálló 

vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Tárgy és hagyomány: Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység sajátos jegyeinek értelmezése tárgyakon, 

épületeken a forma, rendeltetés, és a díszítés kapcsolata. Tárgyalakítás és díszítmény elemző vizsgálata. 

A továbbhaladás feltétele: Fontosabb szimbolikus és kulturális üzenetet közvetítő tárgy felismerése. Néhány 

hagyományos tárgykészítési és díszítési technika megfelelő használata.  

 

 

 

6. évfolyam 

Valóság és képzelet: Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális megjelenítése különböző 

eszközökkel az előtanulmányok során szerzett tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, 

megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken való komponálással. Önálló vélemény 

megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

A továbbhaladás feltétele: Legyen képes a valóság vagy modell célirányos megfigyelésére adott szempontok 

(pl. térbeli helyzet, arány, plaszticitás, színviszonyok) alapján, és azok ábrázolása síkban illetve térben, 

különböző technikákkal (pl. ceruza, kréta, fotó, akvarell, tempera, mintázás, konstruálás). Egyszerű téri 

helyzetek leírására, nagyítására, kompozíciós variációk létrehozására (pl. formai, szerkezeti, felületi, tónus, 

szín,). Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. fogalom, jelenség, hang, szín, mozgás, 

gondolat, érzés, tárgy, cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban, térben, időben. Irodalmi, 

zenei, filmes élmények felidézése, és a létrejött személyes tartalmak megjelenítése a kifejezési szándéknak 

megfelelő anyagok kiválasztására. 

Stílus és mozgás: A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak felismerése. A 

megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, plaszticitásának és szín- és fényviszonyainak 

megfigyelése és ábrázolása. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok elemi ismerete 

legjellemzőbb műtárgyain és szimbolikus tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába 
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ágyazottan. A vizuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való viszonyának értelmezése. Önálló 

vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

A továbbhaladás feltétele: Legyen képes különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, 

kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelésére és rögzítésére egy vizuális látványban. 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítésére. 

Képek, látványok, médiaszövegek, események leírására és megjelenítésére.  Legyen képes példákban 

felismerni és megkülönböztetni a művészeti ágakat és műfajokat. Legyen képes felismerni a tanult 

művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit, alkotásait, alkotóit; koronként legalább három-három 

műalkotást tudjon megnevezni.  

Idő-és térbeli változások: Természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített 

megjelenítése. Természettudományos és technikai megfigyelések. 

A továbbhaladás feltétele: Egyszerű következtetések megfogalmazása a változások megfigyelése alapján. 

Jelértelmezés, jelalkotás: Magyarázó rajzok, direkt jellé tömörítés, képi utasítások értelmezése, létrehozása. 

A továbbhaladás feltétele: jelértelmezés, saját jelzésrendszerek kialakítása. 

Kép és szöveg: Vizuális kiemelés, sűrítés, kép és szöveg együttes hatása, reklámhatásmechanizmusának 

értelmezése. 

A továbbhaladás feltétele: A szöveg és kép együttes hatásának értelmezése, alkalmazás egyszerű üzenetek 

megfogalmazásakor. 

Tervezett és alakított környezet: Téri helyzetek leírása, szerkezetek statikája, választott tárgy vagy épület 

átalakítása. Különböző korok, kultúrák épített környezetének és tárgyainak vizsgálata.  

A továbbhaladás feltétele: Alapfogalmak ismerete: épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, 

homlokzat, forma, funkció, alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, boltív, boltozat, 

kupola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, elemző- magyarázó rajz, kézműves 

technika, sorozatgyártás, design. 
Tárgy és hagyomány: Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek értelmezése. A 

közvetlen környezetben található tárgyakon, épületeken a forma, a rendeltetés és a díszítmény kapcsolatának 

megértése. 

A továbbhaladás feltétele: Fontosabb szimbolikus és kulturális üzenetet közvetítő tárgy felismerése. Néhány 

tárgykészítési és díszítési technika megfelelő használata, anyagtakarékosság. Népművészet, mesterség, 

hagyományos kézműves technika, forma, funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, 

díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet. 

7. évfolyam 

Valóság és képzelet: Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban, ábrázolási 

konvenciók alkalmazásával. Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrázis készítése. 

Művészeti élmények, (zene, tánc, média) megjelenítése.  

A továbbhaladás feltételei: Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. A vizuális nyelv 

és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység során adott célok kifejezése 

érdekében.Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében. Legyen képes 

segítséggel teret, tömeget ábrázolni látszati, axonometrikus és vetületi rendszerben, szabad kézzel illetve 

szerkesztéssel. 

A művészi közlés a mű és jelentése: Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 

megkülönböztetése a műelemzés során. Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, 

művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok különbségeinek elemzése. 

A továbbhaladás feltétele: A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. A megfigyelt jelenségek, műalkotások 

formai és színviszonyainak értelmezése vizuális és verbális módszerekkel.  

Magyarázó képek, rajzok 

Pontosan értelmezhető információközlések képes és rajzos változatai. Kitalált tárgyak, használati utasítások 

megfogalmazásával. 

A továbbhaladás feltételei: Saját jel, jelzés, jelrendszer kialakítása 

Mozgóképi közlés  
A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének értelmezése kreatív feladatmegoldással.  

A továbbhaladás feltétele: Mozgás illuziójának létrehozása választott optikai játékkal.   
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Montázs 

Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, motívumok egységes egésszé szervezése új 

információközlés, alkotás létrehozása, különféle technikával megvalósított konkrét feladatmegoldás (pl. 

fotókollázs, vagy „montázs-film” meglévő, „talált” mozgóképi részletek „összeszerelésével”) érdekében 

A továbbhaladás feltétele: Fotókollázs készítése talált képrészletekből új információ közlésére. 

Vizuális kommunikációs formák 

A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és megfogalmazása kreatív 

gyakorlatok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli leírásával, „közvetítésével” történő rekonstruálással 

A továbbhaladás feltétele: A médiatudatos gondolkodás megalapozása. Verbális és vizuális kommunikáció 

területeinek ismerete. 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős természete 

A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre ábrázoló és reprodukáló alaptulajdonságának 

megtapasztalása és tudatosítása.  A dokumentum és fikció fogalmának magyarázata példák alapján. 

A továbbhaladás feltétele: A dokumentum és fikció fogalmának ismerete. 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi ábrázolásban, az írott és az online sajtóban 

Mozgóképi szövegek megfigyelése és elemzése annak tudatosítása céljából, hogy melyek a figyelemirányítás, 

kiemelés eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, közelkép, fény/szín, zenei hangsúlyok, 

kameramozgások, váltakozó beállítások tempója). 

A továbbhaladás feltétele. A kiemelés eszközei a mozgóképen 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértési képességeinek 

fejlesztése. 

A továbbhaladás feltétele: Montázs fogalmának ismerete. 

A technikai képrögzítés eszközeit tudja felhasználói szinten alkalmazni (fényképezőgép, videokamera). 

Tervezett és alakított környezet: Tárgyak, épületek tervezése, elemzése, értelmezése különböző szempontok 

alapján.  

A továbbhaladás feltétele: A rajzos tervek létrehozása, környezettudatosság, takarékos anyaghasználat. 

Az épített környezet története: Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység sajátos jegyeinek értelmezése 

tárgyakon, épületeken a forma, rendeltetés, és a díszítés kapcsolata. Építészettörténeti példák elemzése. 

A továbbhaladás feltétele: Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása, alapfogalmak használatával. 

  

8. évfolyam 

Valóság és képzelet: Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. A kifejezésnek 

megfelelő kompozíció használata. Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés 

alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

A továbbhaladás feltételei: Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. A vizuális nyelv 

és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység során adott célok kifejezése 

érdekében.Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében. Legyen képes 

csaknem önállóan teret, tömeget ábrázolni látszati és axonometrikus, vetületi rendszerben, szabad kézzel 

illetve szerkesztéssel. 

A művészi közlés a mű és jelentése: Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek 

megkülönböztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, látványok verbális és képi 

elemzése. A vizuális kifejezés eszközeinek használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek 

megfogalmazása elemzésekben. 

A továbbhaladás feltétele:  

 A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a meghatározó 

alkotók műveinek felismerése. 

 

Magyarázó képek, rajzok 

 Nem vizuális természetű információk érzékletes képi megfogalmazása. Időbeni folyamatok értelmezhető 

vizuális megjelenítése. 
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A továbbhaladás feltételei:Nem vizuális természetű információk érzékletes megjelenítése egyezményes 

jelzések használatával (pl. grafikonon, diagramon), és/vagy saját jelzésrendszer kialakításával. 

Mozgóképi közlés 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. 

A továbbhaladás feltétele: Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének értelmezése, majd kreatív alkalmazása összetettebb feladat 

kapcsán, kamerába vágott videoanyag készítése. 

Montázs 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

csoportosítása. 

A továbbhaladás feltétele: A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a montázs néhány alaptípusának 

felismerése. 

Vizuális kommunikációs formák 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása 

A továbbhaladás feltételei: A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális 

kommunikációs eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció szövegszervező alapeszközeinek 

felismerése. 

 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős természete 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének 

fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás fejlesztése. Alapszintű 

mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

A továbbhaladás feltétele: A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

Mozgóképi szövegek megkülönböztetése. 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi ábrázolásban, az írott és az online sajtóban 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének 

fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiumok 

nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése. 

A továbbhaladás feltétele: A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező 

alapeszközeinek felismerése. A kiemelés alapaszközeinek felismerése. 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértési képességeinek 

fejlesztése. 

A továbbhaladás feltételei: Montázs fogalmának ismerete. 

A technikai képrögzítés eszközeit tudja felhasználói szinten alkalmazni (fényképezőgép, videokamera). 

Tervezett és alakított környezet: Téri helyzetek leírása, szerkezetek statikája, választott tárgy vagy épület 

átalakítása. Különböző korok, kultúrák épített környezetének és tárgyainak vizsgálata. 

A továbbhaladás feltétele: Legyen jártas a tanult ábrázolási technikák alkalmazásában.  Elemző megfigyelés, 

egyszerű következtetések megfogalmazása. Tárgykészítés, adott tárgy vagy épület átalakítása. Önálló 

vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Az épített környezet története: Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység sajátos jegyeinek értelmezése 

tárgyakon, épületeken a forma, rendeltetés, és a díszítés kapcsolata. Tárgyalakítás és díszítmény elemző 

vizsgálata. 

A továbbhaladás feltétele: Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása, alapfogalmak használatával. 
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Földrajz 
 

7. évfolyam 

Hasonlítsa össze a természetes és mesterséges anyagokat. Tudja a legfontosabb ásványok, drágakövek, 

magmás, üledékes és átalakult kőzetek tulajdonságait és csoportosítását. Ismerje fel a talaj anyagait és 

szerkezetét, rendelkezzen a talajkeletkezési folyamat és a talaj tulajdonságainak ismeretével.  

Ismerje fel a földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítését. Rendelkezzen a geológiai (belső) 

erők megnyilvánulásainak jelenségeivel, a kőzetlemezek mozgásával és következményeivel. Ismerje fel a 

földrajzi (külső) erőket. Ismerje fel a szárazföldek és a tengerek mindenkori természetföldrajzi és környezeti 

következményeit, a mai földrészek kialakulását. Tudjon tájékozódni a geológiai mozgások, változások 

időskáláján.  

Ismerje fel az éghajlati elemeket, az éghajlatot alakító és módosító tényezőket, értelmezze az éghajlat 

övezetességét kialakító tényezőket; tudjon éghajlati diagramot olvasni. Tudja a forró, a mérsékelt és a hideg 

övezetek elhelyezkedését, a köztük lévő földrajzi-környezeti kapcsolatokat. Rendelkezzen az esőerdővidék; a 

szavannavidék és a sivatag jellemzőivel. Jellemezze a mediterrán tájat és a mediterrán gazdálkodást, ismerje 

fel a földrészek belseje felé való változást a valódi mérsékelt övben, a füves területek és a vegyes szántóföldi 

gazdálkodás összefüggéseit, a tajgavidék és az erdőgazdálkodást. Ismerje fel a természetföldrajzi adottságok 

függőleges változását és a hegység éghajlat-és vízválasztó szerepét; jellemezze a magashegységi tájat.  

Ismerje fel a gazdasági ágazatok feladatát, szerepét; a szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatát, az 

országok és a gazdasági fejlettség alapadatait. Rendelkezzen a termék árát befolyásoló tényezők és 

kapcsolatának ismeretével, a pénz szerepével, típusaival, fizetési módokkal, nemzeti és közös valutákkal, 

árfolyamokkal, a valutaváltás eljárásával. Legyen tisztában a piac működési alapelvével, a kiadás-bevétel 

rendszerrel, a kölcsön veszélyeivel és a takarékoskodás és a megtakarítások lényegével. Értse a nemzetközi 

együttműködések szükségességét.  

Ismerje Afrika domborzatát és tájait, a földtani szerkezet és az övezetesség következményeit, az ásványkincs-

és energiahordozó-készletek területi és gazdasági ellentmondásosságát. Tudja az emberfajták, népek és 

kultúrák találkozásának szerepét, a népességrobbanás, a fiatal népesség és következményeinek 

összekapcsolását. Tudja a trópusi mezőgazdaság változatos formáit, az életmódok különbségeit.  

Rendelkezzen az Északi-és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellemzésének; az ózonréteg-

elvékonyodás okainak és következményeinek tudásával; az Antarktika szerepével, a kutatóállomások 

jelentőségével. 

Ismerje fel Ausztrália elszigetelt fekvését, ellentmondásos természeti adottságait és következményeit, Óceánia 

speciális fekvésének gazdasági, társadalmi és környezeti következményeit. 

Ismerje az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőit, a tengeráramlások szerepét, a világtengert, mint erőforrást. 

Tudja elemezni a veszélyeztető folyamatokat (pl. vízszennyezés, túlhalászás) és azok következményeit. 

Össze tudja hasonlítani az észak-, dél-és közép-amerikai tájtípusokat, szerkezeti tagolódását, a 

szerkezetfejlődési múlt gazdaságot és életmódot meghatározó szerepét. Ismerje fel a természetföldrajzi 

övezetességet, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i zártság következményeit, veszélyhelyzeteit. Rendelkezzen 

Amerika népességföldrajzi tagolódásáról, a népességkeveredésből fakadó társadalmi-gazdasági előnyökről, 

hátrányokról. Értelmezze a népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a település-együttesek 

fogalmát, az agglomerációs zóna kialakulását. Ismerje fel a farmgazdálkodást, a mezőgazdasági övezetesség 

átalakulását, a technológiai övezet létét. Hasonlítsa össze az eltérő szerepű országok földrajzi jellemzőit.  

Tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok világgazdasági vezető hatalom; Brazília gyorsan fejlődő ország.  

Ismerje fel Ázsia óriástájait és szerkezeti egységeit, változatos éghajlatát és talajait, a természeti 

veszélyhelyzeteket. Hasonlítsa össze a monszun vidék és terület kialakító okait a forró és a mérsékelt 

övezetben, jellemezze az öntözéses monszungazdálkodást. Legyen tisztában a népek és kultúrák jellemzőivel, 

a népességkoncentrációk kialakulási okaival, az ősi kultúrák, a világvallások szerepével. Ismerje fel a területi 

fejlettségi különbségeket, a felgyorsult gazdasági növekedést. Tudja, hogy melyek az eltérő szerepkörű 

országcsoportok: olajországok, mezőgazdasági alapanyag-termelők, összeszerelő-beszállítók, újonnan 

iparosodott országok, új gazdasági hatalmak. Rendelkezzen India, Kína, Japán természeti, gazdasági és 

társadalmi ismereteivel. 

 

8. évfolyam 
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Tudja Európa szerkezetalakító folyamatát és a külső erők felszíni következményeit, a domborzati adottságait. 

Lássa meg Európa éghajlatát, a nyitottság hatását, a természeti adottságok szerepét a társadalmi-gazdasági 

életben.  

Ismerje fel Európa változó társadalmi erőforrásait, az elöregedő társadalom gazdasági következményeit, az új 

válságjelenségeket; a transzkontinentális infrastruktúra szerkezetét.  

Értse az Európai Unió földrajzi lényegét, az országok és térségek változó szerepét az integrációs folyamatban.  

Ismerje fel a tenger, a tagolt partvidék szerepét, az életmódra gyakorolt hatását. Rendelkezzen az északi fekvés 

következményeivel, az eltérő jellegű természetitájak ismeretével, az adottságaikhoz igazodó 

munkamegosztással.  

Ismerje Dél-Európa természetföldrajzi jellemzését; az országok gazdasági életét, a szolgáltató ágazatok súlyát. 

Ismerje fel a Balkán-térségben a természetföldrajzi jellemzőket, a karsztvidékeket; a kultúrák találkozási 

következményeit.  

Tudja a nyugati fekvés földrajzi következményeit, Nyugat-Európa természetföldrajzi jellemzését. Ismerje fel 

a fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek fogyásának következményeit. Értelmezze a 

bányavidékek és ipari körzetek átalakulási folyamatát és a gazdasági szerkezet modernizációját, a szélenergia-

hasznosítást. Legyen tisztában Nyugat-Európa meghatározó országaival, az Egyesült Királysággal és 

Franciaországgal.  

Ismerje fel, hogy Oroszország európai és ázsiai erőközpont, melyek a sokszínű természeti és társadalmi 

alapjai, a nagy területi fejlettség különbségei.  

Bizonyítsa a hegyvidéki Közép-Európa természetföldrajzi jellemzői társadalmi életet befolyásoló hatásait; a 

tej-és az erdőgazdaság, az idegenforgalom meghatározó szerepét, Közép-Európa gazdasági-társadalmi élet 

feltételeit. Legyen tisztában a közép-európai országok összefonódó gazdasági múltjával és jelenével, a 

vegyipari és a gépipari kapcsolatrendszerekkel. Ismerje Lengyelország, Csehország és Németország 

földrajzát. Kapcsolja össze a Kárpát-medence szerkezetét, domborzatát a földtani fejlődési folyamatokkal. 

Értelmezze a medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességeit. Ismerje fel a medencejelleg társadalmi 

hasznosítását, a tájátalakítást és következményeit, a Kárpát-medencei népesség összetételét, Magyarország 

határán túli néprajzi tájegységeket és népszokásaikat. 

Hasonlítsa össze az alpi és a kárpáti országok természet-és társadalom-földrajzi jellemzőit, Ausztria, 

Szlovénia és Szlovákia földrajzi jellemzőit. Jellemezze Románia gazdaságát; Erdély és Partium területét, 

Ukrajna és Kárpátalja földrajzi tulajdonságait. Tudja Horvátország és Szerbia, a Vajdaság, Délvidék 

magyarlakta termékeny tájának földrajzi jellemzését.  

Ismerje Magyarország medencei fekvésének következményeit, az alföldi, a dombvidéki és a középhegységi 

nagytájak természet-és társadalom-földrajzi jellemzését. Értelmezze a magyar nemzeti kultúrát, a néprajzi 

csoportok hagyományait; a magyar földrajzi felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményeit. 

Ismerje a természeti, kulturális és történelmi értékvédelmet, hasonlítsa össze a védettség különböző fokozatait 

és jellegét. Értelmezze a népességfogyást; a népességszám-csökkenésnek és a társadalom öregedésének okait, 

következményeit, népességszerkezetét. Ismerje a településfajtákat, a településhálózat átalakulását. Jellemezze 

a régiókat és Budapestet, a falusias térségek válsághelyzetét, felzárkózásuk lehetőségeit. Elemezze 

Magyarország gazdasági szerkezetét; a fejlettség és az életmód kapcsolatát, a fogyasztási szokások változását. 

Tudja az átmenő forgalom jellemzőit és infrastruktúráját; a külgazdasági kapcsolatokat; az idegenforgalom 

szerepét a gazdaságban. Ismerje a mezőgazdasági termékeket, élelmiszereket, ételeket; a hagyományok 

alapjait, a magyar mezőgazdaság helyét a globális gazdaságban, európai integrációban. 
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Testnevelés 
 

5. évfolyam 

 

Természetes és nem természetes mozgások: 

-A gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

-6-8 gyakorlattal legyenek képesek önálló bemelegítés végrehajtására. 

-A gimnasztikában használt alapvető szakkifejezéseinek megértése, rendgyakorlatok ismerete. 

-A helyes testtartás megőrzését, illetve fejlesztését célzó gerinctorna gyakorlatok ismerete.  

 

Atlétikai jellegű feladatok: 

-Futóiskola gyakorlatok ismerete és helyes végrehajtása, álló-és térdelőrajt indítási jelre történő bemutatása. 

-Lányok 3 percig, fiúk 4 percig legyenek képesek folyamatosan futni.-Helyből távolugrásnál a lányok 

érjenek el minimum 120 cm-es, fiúk 130 cm-es eredményt. 

-Tegyenek kísérletet a távolugrásban és a magasugrásban a tanult technikával. 

-Kislabdahajításnál /a helyes dobótechnika kialakítása/ érjenek el minimum: a fiúk 20 m, a lányok 10-15 m-

es eredményt. 

 

Torna jellegű feladatok: 

-A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

-Talajgyakorlat  

 a kötelező és választható elemekből a pedagógus által összeállított gyakorlat bemutatása (4 elem) 

-Szekrényugrás 

 Az ugródeszka helyes használatának kialakítása 

 Hosszába állított, 3 részes ugrószekrényre tudjon az ugródeszka használatával felguggolni, és 

mutasson be homorított leugrást 

-Kötél-és rúdmászás  

 Legyen képes testsúlyát néhány másodpercig megtartani a szeren 

 A helyes mászókulcsolás elsajátítása - illetve tegyen kísérletet a mászásban. 

Sportjátékok: (kosárlabdázás, röplabdázás és labdarúgás) 

 /Az oktatott technikai és taktikai elemek a helyi tantervben részletesen megtalálhatók./ 

-A tanév során tanult technikai elemek bemutatása, alapvető játékszabályok ismerete, taktikai elemek 

használata játék helyzetekben.  

Alternatív környezetben űzhető sportok: 

-A választott aktivitások (asztalitenisz, tollaslabda, floorball, téli játékok hóban és jégen) játékszabályainak, 

játékmenetének, technikai-taktikai elemeinek ismerete és alkalmazása egy választott sportágban. 

Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok: 

-Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható szintű bemutatása. 

-A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok, játékok szabályainak ismerete és alkalmazása. 

 

 

 

6. évfolyam 

 

Természetes és nem természetes mozgások: 

-A gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

-8-10 gyakorlatból álló önálló bemelegítés végrehajtása. 

-A gimnasztikában használt alapvető szakkifejezéseinek megértése, rendgyakorlatok ismerete. 

-A helyes testtartás megőrzését, illetve fejlesztését célzó gerinctorna gyakorlatok ismerete. 

 

Atlétikai jellegű feladatok: 

-Futóiskola gyakorlatok ismerete és helyes végrehajtása, álló-és térdelőrajt indítási jelre történő bemutatása. 

-Lányok 5 percig, fiúk 6 percig legyenek képesek folyamatosan futni. 
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-Helyből távolugrásnál a lányok érjenek el minimum 130 cm-es, fiúk 140 cm-es eredményt. 

-Távolugrás (guggoló-vagy lépő technika) és magasugrás (ollózó és átlépő technika) bemutatása, a tanuló 

mutasson fejlődést önmagához viszonyítva előző tanévhez képest. 

-Kislabdahajításnál érjenek el minimum: a fiúk 25 m, a lányok 15-20 m-es eredményt. 

Torna jellegű feladatok: 

-Talajgyakorlat  

 a kötelező és választható elemekből a pedagógus által összeállított, összekötő elemeket is tartalmazó 

gyakorlat bemutatása (5 elem) 

-Szekrényugrás  

 Hosszába állított, 4 részes ugrószekrényre tudjon az ugródeszka használatával felguggolni, és 

mutasson be homorított leugrást, valamint leterpesztést. 

-Kötél-és rúdmászás  

 Legyen képes testsúlyát néhány másodpercig megtartani a szeren, illetve tegyen kísérletet a 

mászásban minimum 1/3 magasságig. 

 Sportjátékok: (kosárlabdázás, röplabdázás és labdarúgás) 

/Az oktatott technikai és taktikai elemek a helyi tantervben részletesen megtalálhatók./ 

-A tanév során tanult technikai elemek bemutatása, alapvető játékszabályok ismerete, taktikai elemek 

használata játékhelyzetekben. 

Úszás és úszó jellegű feladatok: 

-Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, fürdő viselkedési szabályainak 

ismerete. 

-Vízbiztonság megszerzése, mellúszásban készségszintű, 150 méteren vízbiztos folyamatos úszás. 

Alternatív környezetben űzhető sportok: 

-A választott aktivitások (asztalitenisz, tollaslabda, floorball, téli játékok hóban és jégen) játékszabályainak, 

játékmenetének, technikai-taktikai elemeinek ismerete és alkalmazása. 

(Az úszás és az önvédelmi sportok az lehetőségeknek megfelelően felcserélhetőek vagy megoszthatók.) 

 

 

 

7. évfolyam 

 

Természetes és nem természetes mozgások: 

-A gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

-8-10 gyakorlatból álló önálló bemelegítés végrehajtása. 

-A gimnasztikában használt alapvető szakkifejezéseinek megértése, rendgyakorlatok ismerete. 

-A helyes testtartás megőrzését, illetve fejlesztését célzó gerinctorna gyakorlatok ismerete. 

Sportjátékok: (kosárlabdázás, röplabdázás és labdarúgás) 

/Az oktatott technikai és taktikai elemek a helyi tantervben részletesen megtalálhatók./ 

-A tanév során tanult technikai elemek bemutatása, alapvető játékszabályok ismerete, taktikai elemek 

használata játékhelyzetekben. 

Atlétikai jellegű feladatok: 

-40 m-es fokozó futások bemutatása térdelőrajttal, a váltófutás technikájának elsajátítása. 

-Lányok 6 percig, fiúk 8 percig legyenek képesek folyamatosan futni. 

-Helyből távolugrásnál a lányok érjenek el minimum 140 cm-es, fiúk 160 cm-es eredményt. 

-Távolugrás (guggoló-vagy lépő technika) és magasugrás (ollózó és hasmánt technika) bemutatása. Az ugrás 

eredményében a tanuló mutasson fejlődést önmagához viszonyítva előző tanévhez képest. 

-A súlylökés technikájának elsajátítása és bemutatása helyből. 

Torna jellegű feladatok: 

-Talajgyakorlat 

 a kötelező és választható elemekből önálló gyakorlat összeállítása és bemutatása (8 elem) összekötő 

elemek alkalmazásával 

-Szekrényugrás  



 

 

54 

 Keresztbe állított, 4 részes ugrószekrényen (a tanulók képességeit figyelembe véve) guggoló átugrás 

bemutatása, hosszába állított ugrószekrényről homorított leugrást, valamint leterpesztés bemutatása. 

-Gerenda (lányoknak)  

 Járások és fordulások lábujjhegyen és guggolásban, lábtartáscsere, mérlegállás, homorított leugrás 

bemutatása alacsony gerendán 

-Gyűrű (fiúknak) 

 Alaplendület, zsugorlefüggés, lendület előre zsugorlefüggésbe, homorított leugrás bemutatása. 

-Kötél-és rúdmászás 

 Mutasson fejlődést önmagához viszonyítva az előző tanévhez képest. 

-Ugrókötél-gyakorlatok bemutatása (minimum 3 különböző technikai elem) 

Alternatív környezetben űzhető sportok: 

-A választott aktivitások (asztalitenisz, tollaslabda, floorball, téli játékok hóban és jégen) játékszabályainak, 

játékmenetének, technikai-taktikai elemeinek ismerete és alkalmazása. 

Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok: 

-Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható szintű bemutatása. 

-A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és alkalmazása. 

-Dzsúdó: Mini küzdelmekben a küzdőmozgás és fogáskeresés bemutatása. 

 

8. évfolyam 
 

Természetes és nem természetes mozgások: 

- A gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása. 

- 10-12 gyakorlatból álló önálló bemelegítés végrehajtása. 

- A gimnasztikában használt alapvető szakkifejezéseinek megértése, rendgyakorlatok ismerete. 

- A helyes testtartás megőrzését, illetve fejlesztését célzó gerinctorna gyakorlatok ismerete. 

Atlétikai jellegű feladatok: 

- 600 m-es és 750 m-es síkfutás időre 

- váltófutásnál egy-és kétkezes váltás bemutatása. 

- lányok 9 percig, fiúk 12 percig legyenek képesek folyamatosan futni. 

- helyből távolugrásnál a lányok érjenek el minimum 160 cm-es, fiúk 180 cm-es eredményt. 

- távolugrás (guggoló-vagy lépő technika) és magasugrás (a tanulók képességeit figyelembe véve a flop 

technika) bemutatása. Az ugrás eredményében a tanuló mutasson fejlődést önmagához viszonyítva előző 

tanévhez képest. 

-A súlylökés bemutatása, a tanuló mutasson fejlődést a távolságban önmagához viszonyítva előző tanévhez 

képest. 

Torna jellegű feladatok: 

-Talajgyakorlat  

 a kötelező és választható elemekből és önálló gyakorlat összeállítása és bemutatása (10 elem) 

összekötő elemek alkalmazásával. 

-Szekrényugrás  

 keresztbe állított, 4 részes ugrószekrényen guggoló átugrás bemutatása, hosszába állított 

ugrószekrényről homorított leugrást, valamint leterpesztés bemutatása. 

-Gerenda  

 járások és fordulások lábujjhegyen és guggolásban, lábtartáscsere, érintőjárás, mérlegállás, 

homorított leugrás bemutatása magas gerendán (ennek hiányában alacsony gerendán) 

-Gyűrű (fiúknak) – 

 alaplendület, zsugorlefüggés, lendület előre zsugorlefüggésbe, homorított leugrás bemutatása. 

-Kötél-és rúdmászás  

 legyen képes testsúlyát néhány másodpercig megtartani a szeren függeszkedésben, mutasson 

fejlődést önmagához viszonyítva az előző tanévhez képest. 

-Ugrókötél-gyakorlatok bemutatása (minimum 5 különböző technikai elem) 

Sportjátékok: (kosárlabdázás, röplabdázás és labdarúgás)  
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/Az oktatott technikai és taktikai elemek a helyi tantervben részletesen megtalálhatók./ - A tanév során tanult 

technikai elemek bemutatása, alapvető játékszabályok ismerete, taktikai elemek használata 

játékhelyzetekben. 

Alternatív környezetben űzhető sportok: 

-A választott aktivitások (asztalitenisz, tollaslabda, floorball, téli játékok hóban és jégen) játékszabályainak, 

játékmenetének, technikai-taktikai elemeinek ismerete és alkalmazása. 

Úszás 

A tanult úszásnemben mennyiségi és minőségi teljesítményjavulás felmutatása.  

Egy választott másik úszásnem elsajátítása. 

A vízben mozgás prevenciós előnyeiről, a fizikai háttérről ismeretek 

(Az úszás és az önvédelmi sportok az lehetőségeknek megfelelően felcserélhetőek, vagy megoszthatók.) 
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Angol nyelv 

 
4. évfolyam  
KER szintben nem megadható. 

 A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári 

utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek 

lényegét.  

Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű 

párbeszédet folytat társaival. 

 Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.  

Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot.  

Hallott szöveg értése 

 A tanuló  

− ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;  

− ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást pontosan megért.  

Beszédkészség  

A tanuló  

− hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, szavakat 

és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket (mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál.  

− ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatokkal, nonverbális elemekkel támogatva 

beszélni. 

Olvasott szöveg értése  

A tanuló 

 − észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket.  

 − felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló 

mondatot elolvas;  

− ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál. Íráskészség  

A tanuló  

− észreveszi a magyarul illetve angolul történő írás közötti különbségeket.  

− felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló 

mondatot.  

 

5. évfolyam  

A-1 szintű nyelvtudás: A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű 

nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után elmond rövid 

szövegeket. Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témáról 

rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot.  

Hallott szöveg értése  

A tanuló  

− ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;  

− ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;  

− ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr.  

Beszédkészség  

A tanuló  

− ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;  

− tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel;  

− megértési probléma esetén segítséget kér.  

Olvasott szöveg értése  

A tanuló  

− ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;  

− ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál;  

− ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti.  
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Íráskészség  

A tanuló  

− ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír;  

− egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.  

 

6. évfolyam  

A-1 szintű nyelvtudás: A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű 

nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után elmond rövid 

szövegeket. Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témáról 

rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot.  

Hallott szöveg értése  

A tanuló  

− utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért; − jórészt ismert 

nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti.  

Beszédkészség  

A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban 

válaszol;  

− jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

− kérdéseket tesz fel;  

− megértési probléma esetén segítséget kér;  

− tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz.  

Olvasott szöveg értése  

A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos információt 

megtalál;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megért.  

Íráskészség  

A tanuló  

− ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;  

− egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz; − egyszerű, strukturált 

szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz.  

 

7. évfolyam  

A1 szintű nyelvtudás: A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét 

információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő 

szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról 

és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott 

szövegekben megtalálja a fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt 

érintő témákról.  

Hallott szöveg értése  

A tanuló  

− megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megért; 

ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből 

kikövetkezteti.  

Beszédkészség  
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A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban 

válaszol;  

− egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 

− kérdéseket tesz fel,  

− eseményeket mesél el;  

− megértési probléma esetén segítséget kér;  

− részt vesz egyszerű párbeszédben,  

− beszélgetést kezdeményez, befejez.  

Olvasott szöveg értése  

A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál; − jórészt ismert 

nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti;  

− egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;  

− ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben 

kikövetkezteti.  

Íráskészség  

A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

− egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

− egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;  

− ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír.  

 

8. évfolyam  

A-2 szintű nyelvtudás: A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét 

információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő 

szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról 

és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott 

szövegekben megtalálja a fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt 

érintő témákról.  

Hallott szöveg értése  

A tanuló  

− utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos információt kiszűr;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; − ismeretlen 

nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből 

kikövetkeztetni;  

− jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges 

információt a lényegtelentől elkülöníteni.  

Beszédkészség  

A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban 

válaszol;  

− egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

− kérdéseket feltesz,  

− eseményeket elmesél;  

− megértési probléma esetén segítséget kér;  

− egyszerű párbeszédben részt vesz;  

− fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez.  

Olvasott szöveg értése  
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A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

− ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben 

kikövetkezteti;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt megtalál;  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; − egyszerű 

történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben 

ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti;  

− jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges 

információt a lényegtelentől elkülöníti.  

Íráskészség  

A tanuló  

− jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

− egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

− egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz;  

− ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír;  

− kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír. 

  



 

 

60 

Vizsgakövetelmények: Természetismeret 5. évfolyam 

 

− Ismerje fel a különböző anyagok, testek, folyamatok tulajdonságait. Tudatosuljon bennük, 

hogy ezek mennyiségekkel jellemezhetők. Szerezzenek jártasságot a mérések elvégzésében. Értse a tömeg és 

a sűrűség fogalmát a közöttük levő különbségeket. 

− Értse a kölcsönhatás lényegét, ismerje fel a környezetükben a kölcsönhatások különböző 

típusait. (termikus, mágneses, elektromos, gravitációs, kémiai és a fény) és tudjon példát 

mondani ezekre. Tudja, hogy az energia mennyiség. Ismerje fel annak változásait. 

− Ismerje és hasznosítsa mindennapi életében a zöldség- és gyümölcsfélék táplálkozásban 

betöltött szerepét. Rendelkezzen a növényi és állati eredetű termékek fogyasztásának elemi 

szintű ismereteivel. Sajátítsa el a helyes fogyasztói magatartás alapelveit. 

− Rendelkezzen a kulturált és emberséges állattartás, valamint az állatvédelmi szabályok 

betartására. Tudja jellemezni a legjelentősebb növény- és állatcsoportokat, alkalmazza a 

hierarchikus rendszerezés elvét csoportosításuknál. Ismerje fel és tudja bizonyítani az 

élőlények vizsgálata során a környezet- szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és 

működése közötti összefüggéseket. 

− Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. Tudja a bolygó, 

csillag és hold hasonlóságait és különbségeit. Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze 

helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés 

folyamatában. Alakuljanak ki a szemléleti térképolvasás készségei, és formálódjon az 

okfejtő térképolvasás képessége. 

− Értse az élő és élettelen természet elválaszthatatlanságát. A hétköznapokban tapasztalható 

jelenségek, folyamatok értelmezéséhez mozgósítsa természettudományos ismereteit és 

képességeit. Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti 

hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is 

járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez. 

− Vegyen részt olyan iskolai programokban, melyek a közvetlen környezet természeti 

értékeinek védelmét, gyarapítását szolgálják. Formálódjon reális énképe, fejlődjön 

akaratereje, élete irányításában döntő szerepet kapjon az erkölcsi értékrendnek való 

megfelelés. 

− Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével 

bővítse tudását. Fejlődjön ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási képessége, feladatmegértő és 

- megoldó gondolkodásuk. 

− Életkorának megfelelően biztonsággal használja a szaktudomány nyelvezetét a folyamatok, 

jelenségek értelmezésekor és az élőlények bemutatásakor. Képes legyen egyszerű 

kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, ill. csoportban biztonságosan elvégezni, 

a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni. 

6. évfolyam 

− Ismerje az emberi testfelépítését, működését, főbb életszakaszait, a serdülőkor változásait, 

annak okait. Értse a mozgás, az egészséges táplálkozás jelentőségét a testi, lelki egészség 

megőrzésében. Vegyen részt egészségvédő programokban. 

− Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, törekedjen ezek elkerülésére, utasítsa 

el függőséghez vezető szerek használatát. Értse a betegségek megelőzésének fontosságát, 

tudja az időbeni orvoshoz fordulás szerepét a gyógyulásban. Ismerje a környezet és egészség kapcsolatát 

alapozódjon meg higiénés kultúrája. Alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere. 

− Rendelkezzen az elsősegélynyújtás elemi ismereteivel, legyen empatikus és segítőkész 

embertársaival. Formálódjon reális énképe, fejlődjön akaratereje, az, élete irányításában 

döntő szerepet kapjon az erkölcsi értékrendnek való megfelelés. Tudja a családi és társas 

kapcsolatok jelentőségét, sajátítsa el a konfliktus kezelésének technikáit. 

− Tudja, hogy milyen életterek vannak, ismerje legfontosabb tulajdonságaikat, lássák az 

élővilág életében betöltött szerepüket, jelentőségüket. Ismerje hazánk legjellemzőbb 

életközösségeit, az élő és élettelen környezeti tényezők egymásrautaltságát az életközösség 

felépítésében, működésében. Lássa az életközösségeket veszélyeztető tényezőket. Ismerje 
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a nemzeti parkok értékmegőrző szerepét, legjellemzőbb természeti kincseit. 

− Alakuljon ki átfogó képe hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természetitársadalmi 

erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Magyarország természeti szépségeinek, 

társadalmi eredményeinek megismerése erősítse a tanuló kötődését a természethez és hazájához. Ismerje fel 

személyes felelősségét az értékek létrehozásában és védelmében. Hazai tájak és az élőlények bemutatása során 

alkalmazza a megismerési algoritmusokat. 

− Tudja jellemezni a legjelentősebb növény- és állatcsoportokat, alkalmazza a hierarchikus 

rendszerezés elvét csoportosításuknál. Tudjon egyszerű táplálkozási láncokat összeállítani, 

táplálkozási hálózatokat elemezni. 

− Értse a külső és belső erők felszínformáló szerepét. Érzékelje a természeti és társadalmi 

folyamatok időléptéke közötti különbségeket. Ismerje és használja a földrajzi helymeghatározás különböző 

módszereit. 

− Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. 

Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon 

hozzá a fenntartható fejlődéshez. Életkorának megfelelően biztonsággal használja a szaktudomány nyelvezetét 

a folyamatok, jelenségek értelmezésekor és az élőlények bemutatásakor. 

− Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerés iránt. Az internet és a könyvtár segítségével 

bővítse tudását. Fejlődjön ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási képessége, feladatmegértő és 

-megoldó gondolkodásuk. Képes legyen egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, 

méréseket önállóan, ill. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, 

következtetéséket levonni. 
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Vizsgakövetelmények: Biológia 7. évfolyam 

 

Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben 

Az élettelen környezeti tényezők hatása az élőlényekre. 

A környezeti tényezők (fény, hőmérséklet, levegő, víz, talaj) hatása a növényzet kialakulására. 

A víz fontossága az élő szervezetben. A víz szerepe a földi élet szempontjából (testalkotó, élettér, oldószer). 

Példák az élőlényeknek a magas hőmérséklethez való alkalmazkodásra. 

Az életközösségek vízszintes és függőleges rendeződése, mint a környezeti feltételek optimális 

kihasználásának eredménye.  

A forró éghajlati öv jellegzetes biomjainak jellemzése (területi elhelyezkedés, kialakulásuk okai 

főbb növény- és állattani jellemzői). 

Fajok közötti jellegzetes kölcsönhatások (együttélés, versengés, élősködés, táplálkozási 

kapcsolat) a trópusi éghajlati öv életközösségeiben. 

Az erdők irtásának hatása Földünk élővilágára. C-vitamin szükségletünk pótlására fogyasztott 

gyümölcsök a téli hónapokban. 

Az élőhelyek pusztulásának, azon belül az elsivatagosodásnak az okai és következményei. 

Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz 

A természetes növénytakaró változása a tengerszint feletti magasság, illetve az egyenlítőtől 

való távolság függvényében. 

A mérsékelt övezet és a magashegységek környezeti jellemzői. 

Egy rét, vagy a park füve a nyári szárazságban, illetve eső után, jellemzői. 

A mérsékelt éghajlati övezet biomjainak (keménylombú erdők, lombhullató erdőségek, füves 

puszták jellemzői) jellemzése (földrajzi helye, legjellemzőbb előfordulása, környezeti feltételei, 

térbeli szerkezete, jellegzetes növény- és állatfajok). 

A mérsékelt öv biomjainak jellegzetes növényei és állatai. 

Fajok közötti kölcsönhatások néhány jellegzetes hazai társulásban (erdő, rét, víz-vízpart). 

Az ember természetátalakító munkájaként létrejött néhány tipikus mesterséges (mezőgazdasági 

terület, ipari terület, település) életközösség a Kárpát-medencében. 

Savas esők kialakulása, és hatása a környezetre. 

A környezetszennyezés jellemző esetei és következményei (levegő, víz, talajszennyezés). 

Invazív és allergén növények (parlagfű). 

Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger övezeteihez 

Hasonlóság a sivatagi, illetve a hideg égövi állatok túlélési stratégiája között. 

A hideg éghajlati övezet biomjainak jellemzése az extrém környezeti feltételekhez való alkalmazkodás 

szempontjából. 

A szárazföldi és a vízi élőhelyek környezeti feltételeinek hasonlósága. 

A világtenger, mint élőhely: környezeti feltételei, tagolódása. 

A világtengerek jellegzetes élőlényei, mint a vízi környezeti feltételekhez való alkalmazkodás 

példái. 

Az életközösségek belső kapcsolatai, a fajok közötti kölcsönhatások konkrét típusai. 

Anyag- és energiaáramlás a tengeri életközösségekben. 

Az élőhelyek pusztulásának okai: a prémes állatok vadászata, a túlzott halászat, a bálnavadászat, a szennyvíz, 

a kőolaj, a radioaktív hulladék, a turizmus következményei. 

A globális fölmelegedés veszélye a sarkvidékek és az egész Föld élővilágára. 

A Föld globális problémái: túlnépesedés - a világ élelmezése, fogyasztási szokások – anyag- és 

energiaválság, környezetszennyezés – a környezet leromlása. 

Konkrét példák a biológiának és az orvostudománynak a mezőgazdaságra, az élelmiszeriparra, 

a népesedésre gyakorolt hatására. 

A fenntarthatóság fogalma, az egyéni és közösségi cselekvés lehetőségei a fenntarthatóság 

érdekében. 

Az éghajlat hatása az épített környezetre (pl. hőszigetelés). 

Rendszer az élővilág sokféleségében 

Az élőlények csoportosításának lehetőségei. 



 

 

63 

Élőlények csoportosítása különböző szempontok alapján. 

A tudományos rendszerezés alapelvei a leszármazás elve, és néhány jellegzetes bizonyítéka. 

Az élővilág törzsfejlődésének időskálája. 

Baktériumok, egyszerű eukarióták, gombák, növények és állatok általános jellemzői. 

A növények és állatok országa jellegzetes törzseinek általános jellemzői. 

Részekből egész 

Élő és élettelen, növény és állat közötti különbség. 

Az élő szervezet, mint nyitott rendszer. 

A rendszer és a környezet fogalma, kapcsolata, biológiai értelmezése. 

A biológiai szerveződés egyeden belüli szintjei, a szintek közötti kapcsolatok. 

Testszerveződés a növény- és állatvilágban. 

Az eukarióta sejt fénymikroszkópos szerkezete, a fő sejtalkotók (sejthártya, sejtplazma, 

sejtmag) szerepe a sejt életfolyamataiban. 

A fény-, illetve az elektronmikroszkóp felfedezése, jelentősége a természettudományos 

megismerésben. 

A sejtosztódás fő típusai, és szerepük az egyed, illetve a faj fennmaradása szempontjából. 

A növényi és az állati szövetek fő típusai, jellemzésük. 

A növények táplálkozásának és légzésének kapcsolata; jelentősége a földi élet szempontjából. 

Az élőlényeket/sejteket felépítő anyagok (víz, ásványi anyagok, szénhidrátok, zsírok és olajok, 

fehérjék, vitaminok) és szerepük az életműködések megvalósulásában. 

A szaporodás, mint a faj fennmaradását biztosító életjelenség. Fő típusai.  

8. évfolyam 

Szépség, erő, egészség 

Az emberi test síkjai, szimmetriája, formavilága, esztétikuma. 

A bőr felépítése és funkciói. 

A bőr szerepe a külső testkép kialakításában: a bőr kamaszkori változásainak okai, következményei. 

A bőr- és szépségápolás. A bőr védelme; bőrsérülések és ellátásuk. 

Bőrbetegségek (bőrallergia, fejtetvesség, rühatka, gombásodás). 

A mozgásszervrendszer aktív és passzív szervei. Az ember mozgásának fizikai jellemzése (erő, 

munkavégzés). 

A csontok kapcsolódása. Az ízület szerkezete. A porcok szerepe a mozgásban. 

Mozgássérülések (ficam, rándulás, törés) ellátása, mozgásszervi betegségek (csípőficam, 

gerincferdülés, lúdtalp) és megelőzésük. 

A mozgás, az életmód és az energia-szükséglet összefüggései. 

A szervezet anyag- és energiaforgalma 

Az élőlényeket felépítő szervetlen és szerves anyagok (víz, ásványi anyagok, szénhidrátok, 

zsírok és olajok, fehérjék, vitaminok) szerepe. 

A tápcsatorna részei és szerepük a tápanyagok emésztésében és felszívódásában. 

Az egészséges táplálkozás jellemzői (minőségi és mennyiségi éhezés, alapanyagcsere, 

testtömeg-index, normál testsúly). 

A vér és alkotóinak szerepe az anyagszállításban. 

A légzési szervrendszer részei és működésük. Hangképzés és hangadás. 

A keringési rendszer felépítése és működése. 

A táplálkozás és a légzés szerepe szervezet energiaellátásában. 

A vér szerepe a szervezet védelmében és belső állandóságának fenntartásában. Immunitás, 

vércsoportok. A védőoltások jelentősége. 

A kiválasztásban résztvevő szervek felépítése és működése. 

A vízháztartás és a belső környezet állandósága. A só- és vízháztartás összefüggése. 

Vérzéstípusok - vérzéscsillapítások. 

Légzőszervi elváltozások, betegségek megelőzése. 

A szív és az érrendszeri betegségek tünetei és következményei. 

Az alapvető életfolyamatok (légzés, pulzusszám, vérnyomás, testhőmérséklet és vércukorszint) 

szabályozásának fontossága a belső környezet állandóságának fenntartásában. 
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A rendszeres szűrővizsgálat, önvizsgálat szerepe a betegségek megelőzésében. 

Betegjogok: az orvosi ellátáshoz való jog; háziorvosi és szakorvosi ellátás. 

A belső környezet állandóságának biztosítása 

A környezeti jelzések érzékelésének biológiai jelentősége. 

A hallás és egyensúlyozás, a látás, a tapintás, az ízlelés és a szaglás érzékszervei. 

Az idegrendszer felépítése; a központi és a környéki idegrendszer főbb részei, az egyes részek 

Az idegsejt felépítése és működése. A feltétlen és a feltételes reflex. 

A feltételes reflex, mint a tanulás alapja. 

Az alapvető életfolyamatok (légzés, pulzusszám, vérnyomás, testhőmérséklet és vércukorszint) 

szabályozásának működési alapelve. 

Az alkohol egészségkárosító hatásai. 

A lágy és kemény drogok legismertebb fajtái, hatásuk az ember idegrendszerére, szervezetére, 

személyiségére. A megelőzés módjai. 

A fogamzástól az elmúlásig 

A férfi és a nő szaporodási szervrendszerének felépítése és működése. Elsődleges és másodlagos nemi 

jellegek. 

A nemi hormonok és a pubertás. Az ivarsejtek termelődése, felépítése és biológiai funkciója. 

A menstruációs ciklus. A fogamzásgátlás módjai, következményei. 

Az abortusz egészségi, erkölcsi és társadalmi kérdései. 

A nemi úton terjedő betegségek kórokozói, tünetei, következményei és megelőzésük. 

A fogamzás feltételei, a méhen belüli élet mennyiségi és minőségi változásai, a szülés/születés 

főbb mozzanatai. 

A méhen kívüli élet főbb szakaszainak időtartama, az egyed testi és szellemi fejlődésének 

jellemzői. 

A serdülőkor érzelmi, szociális és pszichológiai jellemzői. 

A személyiség összetevői, értelmi képességek, érzelmi adottságok Az önismeret és az 

énfejlesztés fontossága. 

Leány és női, fiú és férfi szerepek a családban, a társadalomban. 

A családi és az egyéni (rokoni, iskolatársi, baráti, szerelmi) kapcsolatok jelentősége, szerepük 

a személyiség fejlődésében. 

A viselkedési normák és szabályok szerepe a társadalmi együttélésben. 
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Követelmények – történelem 5. évfolyam 

 

A tanuló a következő kulcsfogalmakat tudja használni: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, 

változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség, értelmezés, történelmi nézőpont.  

1. politikai fogalmak: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyeduralom, 

demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 

2. társadalmifogalmak: társadalom, társadalmi csoport, réteg, nemzet, népcsoport, életmód;  

3. gazdaságifogalmak: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, árutermelés, 

falu, város;  

4. eszme- és vallástörténetifogalmak: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép.  

- alapvető ismeretekkel rendelkezik a magyar nemzet, Magyarország és az európai civilizáció és Földünk 

legfontosabb régióinak múltjáról és jelenéről;  

- képes a múlt alapvető társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális folyamatairól, jelenségeiről véleményt 

alkotni;  

- megérti, hogy minden történelmi eseménynek és folyamatnak okai és következményei vannak; 

- ismeri a közös magyar nemzeti, az európai, valamint az egyetemes emberi civilizáció kulturális örökségének, 

kódrendszerének legalapvetőbb elemeit; 

- különbséget tud tenni a múltról szóló fiktív történetek és a történelmi tények között;  

- megérti és méltányolja, hogy a múlt viszonyai, az emberek gondolkodása, értékítélete eltért a maitól;  

- kialakul a múlt iránti érdeklődés;  

- megerősödik benne a nemzeti identitás és hazaszeretet érzése; büszke népe múltjára, ápolja hagyományait, 

és méltón emlékezik meg hazája nagyjairól;   

- kialakulnak az európai civilizációs identitás alapelemei; 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:   

- ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó legfontosabb 

mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket;  

- be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes történelmi 

korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

- tisztában van a kereszténység kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a legfontosabb tanításait és hatását 

az európai civilizációra és Magyarországra;  

- ismeri a magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve szerepüket a magyar nemzet 

történetében; 

- fel tudja idézni a magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, folyamatait és fordulópontjait; 

- tisztában van a középkor világképének fő vonásaival; 

- ismeri a különböző korok hadviselési szokásait; 

- ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit néhány történelmi korszakban; 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT: a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:   

- képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek megfigyeléséből, olvasott és 

hallott, valamint a különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból;  

- kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat, tételmondatokat) elbeszélő vagy leíró, illetve rövidebb 

magyarázó írott és hallott szövegekből és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat 

adni;  

- megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat gyűjt különböző 

médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyvtárak, múzeumok, médiatárak, filmek; 

nyomtatott és digitális, szöveges és vizuális források);  

- képes élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által értelmezni azokat;  

- megadott szempontok alapján tudja értelmezni és rendszerezni a történelmi információkat;  

- felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra, grafikon vagy diagram kapcsolódik az adott történelmi 

témához;  

- képen, egyszerű ábrán, grafikonon, diagramon ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni;  
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- képes egyszerű esetekben forráskritikát végezni, valamint különbséget tenni források között típus és 

szövegösszefüggés alapján;   

- össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel, párhuzamot tud vonni különböző 

típusú (pl. szöveges és képi) történelmi források tartalma között;  

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN: a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:   

- ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos esemény, jelenség és 

történelmi folyamat időpontját;  

- biztonsággal használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre, folyamatra, 

korszakra való utalással végez időmeghatározást, ismeretei segítségével időrendbe tud állítani történelmi 

eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag segítségével  

- biztonsággal használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események helyszíneinek 

azonosítására, egyszerű jelenségek, folyamatok leolvasására, értelmezésére, vaktérképen való elhelyezésére;  

- egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) tervez és készít.  

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ: a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:   

-önállóan, folyamatos beszéddel képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket 

bemutatni, saját véleményt megfogalmazni;  

- képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel, folyamatokkal 

kapcsolatban;  

- képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról;  

- egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást és digitális prezentációt állít össze és 

mutat be;  

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS: a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:   

-adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között;  

- a történelmi eseményekkel, folyamatokkal és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz meg; 

- felismeri és értékeli a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, 

szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai korral;   

- felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat van.  

Fogalmak: kódex, öntözéses földművelés, fáraó, piramis, hieroglifa, városállam, jósda, többistenhit, olümpiai 

játékok, monda, provincia, rabszolga, gladiátor, amfiteátrum, falanx, légió, népvándorlás, egyistenhit, Biblia, 

Ószövetség/Héber Biblia, Újszövetség, zsidó vallás, keresztény vallás, keresztség és úrvacsora, földesúr, 

lovag, nemes, uradalom, jobbágy, robot,  pápa, szerzetes, bencés rend, pálos rend, kolostor, katolikus, román 

stílus, gótikus stílus, polgár, céh, iszlám vallás, hunok, finnugor, törzs,  vérszerződés, fejedelem, honfoglalás, 

székelyek, kalandozások, vármegye, tized, ispán, Szent Korona, tatárok/mongolok, kunok. 

Nevek: Kheopsz, Zeusz, Pallasz Athéné, Nagy Sándor, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Attila, 

Egyiptom, Nílus, Athén, Olümpia, Spárta, Itália, Róma, Pannónia, Aquincum, Marathón, Római Birodalom, 

Mózes, Dávid, Salamon, Jézus, Mária, József, Szent Péter és Szent Pál apostolok, Jeruzsálem, Betlehem, Szent 

Benedek, Gutenberg, Mohamed, Visegrád, Pannonhalma, Szentföld, Anglia, Franciaország, Álmos, Árpád, 

Géza, I. (Szent) István, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, III. Béla, IV. Béla, Szent Gellért, Szent Erzsébet, 

Szent Margit, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Esztergom, Buda, Székesfehérvár, Horvátország, 

Muhi, Német-római Császárság. 

Évszámok: Kr. e. és Kr. u., évszázad, őskor, ókor, középkor, újkor, jelenkor/modern kor, Kr. e. 776 az első 

feljegyzett olümpiai játékok, Kr. e. 753 Róma alapítása a hagyomány szerint, Kr. e. 490 a marathóni csata, 

Kr. u. 476 a Nyugatrómai Birodalom bukása, 895 a honfoglalás, 907 a pozsonyi csata, 997/1000–1038 István 

uralkodása, 1222 az Aranybulla kiadása, 1241–1242 a tatárjárás, 1301 az Árpád-ház kihalása. 
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6. évfolyam 

Írásbeli és szóbeli 

 A tanuló ismerje a nagy történelmi korszakokat, tudjon időrendbe sorolni és időszalagon elhelyezni 

tanult történelmi eseményeket  

  a tanult eseményeket tudja térben is elhelyezni (térképismeret) 

  ismerje és használja a tanév során tanult történelmi fogalmakat  

  ismerje fel a tanult történelmi személyeket, tudja történelmi jelentőségüket 

  képes legyen rövid szöveges válasz keretében egyetemes történelmi és magyar történelmi esemény 

bemutatására  

 tudjon a tanult történelmi korszakon belül történelmi forrást értelmezni (kép, szöveg, térkép, 

diagram, grafikon, táblázat) 

A virágzó középkor Magyarországon 

 Magyarország az Anjou-korban: I. Károly és I. Lajos uralkodásának legjelentősebb eseményei, 

intézkedéseik  

 Török ellenes harcaink: Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás  

 Hunyadi Mátyás uralkodása, reneszánsz udvara 

 A királyi hatalom meggyengülése, a középkori Magyarország bukása, és az ország három részre 

szakadása 

A világ és Európa a kora újkorban 

 A nagy földrajzi felfedezések előzményei, eseményei és következményei 

 A középkori céhes ipar átalakulása, a manufaktúrák létrejötte  

 A reformáció A katolikus megújulás és a barokk  

 Az abszolutizmus és az angol polgári forradalom  

 A felvilágosodás és az Amerikai Egyesült Államok létrejötte  

Magyarország a kora újkorban 

 Élet a három részre szakadt Magyarországon  

 Végvári harcok – végvári hősök, az ország felszabadulása a török uralom alól 

 Habsburg ellenes küzdelmek a XVII. században és a Rákóczi szabadságharc 

  Magyarország a Habsburg Birodalomban: III: Károly, Mária Terézia, II. József uralkodása 

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon 

 A nagy francia forradalom Napóleon felemelkedése és bukása 

 Az ipari forradalom és következményei  
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 A reformkor – Széchenyi István és Kossuth Lajos programja, történelmi szerepe  

 Forradalom és szabadságharc 1848-49-ben  

 

 

 

 

 

 

7. évfolyam 

Írásbeli és szóbeli 

 A tanuló ismerje a nagy történelmi korszakokat, tudjon időrendbe sorolni és időszalagon elhelyezni 

tanult történelmi eseményeket  

  a tanult eseményeket tudja térben is elhelyezni (térképismeret) 

  ismerje és használja a tanév során tanult történelmi fogalmakat  

  ismerje fel a tanult történelmi személyeket, tudja történelmi jelentőségüket 

  képes legyen rövid szöveges válasz keretében egyetemes történelmi és magyar történelmi esemény 

bemutatására  

 tudjon a tanult történelmi korszakon belül történelmi forrást értelmezni (kép, szöveg, térkép, 

diagram, grafikon, táblázat) 

 A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 

 A német és az olasz egység kialakulása 

 Polgárháború Észak-Amerikában 

 A tudomány és a technika fejlődése a XIX-XX. század fordulóján és társadalmi következményei 

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon 

 Az önkényuralom évei 

 A kiegyezés előzményei, menete és jelentősége 

 A dualizmus korának főbb jellemzői (gazdaság, társadalom, művelődés) 

A nagyhatalmak versengése és az első világháború 

 A birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért, a főbb válsággócok 

 Szövetségi rendszerek és katonai tömbök 

 A háború katonai és politikai története 

Európa és a világ a két háború között 

 Párizs környéki békék és következményeik 

 A nagy gazdasági világválság okai, lefolyása és következményei 

 A sztálini Szovjetunió  

  A fasizmus Németországban  

Magyarország a két világháború között 

 Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság 

 A trianoni békediktátum és következményei 

 A Horthy-korszak és jellegzetességei 

 A revíziós politika első sikerei 

A második világháború 

 A második világháború előzményei, hadi és politikai eseményei 
 Fordulat a háború menetében, hadszínterek, szemben álló felek 

 A II világháború vége 
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 Magyarország a II. világháborúban 
 

8. évfolyam 

 Ismerje a XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb 

jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit.  

 Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig.  

 Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és egy - egy 

korszak főbb kérdéseinek felismerésére.  

 Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, 

történelmi helyszíneit.  

 Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb történelmi események 

között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik.   

 Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és vallási 

körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű 

rendszere épült ki.   

 Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani a 

feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból.  

 Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, betegségeket, 

terrorizmust, munkanélküliséget. 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

 A kétpólusú világ kialakulása. Az 1947-es párizsi békeszerződések. 

 A kettéosztott Európa. A NATO és a Varsói Szerződés születése. 

 Válsággócok és fegyveres konfliktusok a hidegháború korában  

 

Fogalmak: ENSZ, hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, hiánygazdaság, szuperhatalom. 

Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov. 

Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- és Dél-Vietnam, Kuba,  

Évszámok: 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). 

Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom leveréséig 

 Magyarország 1945–1948 között. 

 Kommunista diktatúra: Rákosi, a diktátor. 

 A személyes szabadság korlátozása, a mindennapi élet az ötvenes években. 

 Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc. 

Fogalmak: államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, kitelepítések, tervgazdaság, kollektivizálás, szövetkezet, 

tömegpropaganda, 

Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Mindszenty József, Nagy Imre, Kádár János. 

Topográfia: Debrecen, Recsk, Hortobágy. 

Évszámok: 1945. november (választások Magyarországon), 1946 (a második köztársaság és az új forint), 

1947 (a kékcédulás választások, a párizsi béke), 1956. október 23. (a forradalom kitörése), 1956. 

november 4. (a forradalom leverésének kezdete). 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

 A gazdaság két útja: piacgazdaság és tervgazdaság. 

 Az életmód változása, a populáris kultúra kialakulása és terjedése a világban. 

 Tudományos és technikai forradalom. Fegyverkezési verseny és űrprogram.  

 A nyugati integráció. Az enyhülés kezdetei. 

 Az európai szovjet típusú rendszer összeomlása. 



 

 

70 

 A rendszerváltó Kelet-Közép-Európa. Németország egyesülése. A Szovjetunió és Jugoszlávia 

felbomlása. 

 

Fogalmak: tervgazdaság, piacgazdaság, beat-korszak, olajárrobbanás, atomkatasztrófa, mamutcégek, 

nemzetközi pénzvilág, csúcstechnológia. 

Személyek: Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, II. János Pál. 

Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, 

Szlovénia, Németország, Prága, Csernobil. 

Évszámok: 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). 

 

A Kádár-korszak jellemzői 

 

 Az 1956 utáni kádári diktatúra, a megtorlás időszaka. 

 A kádári konszolidáció. Élet a „legvidámabb barakkban”. 

 A pártállam csődje. 

 A rendszer megváltoztatása kezdetei. 

 

Fogalmak: munkásőrség, konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, amnesztia, háztáji, pártállam, 

szamizdat, demokratikus ellenzék. 

Személyek: Kádár János. 

Topográfia: Bős-Nagymaros, Monor, Lakitelek. 

Évszámok: 1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új gazdasági mechanizmus), 1989 (Nagy 

Imre és mártírtársainak újratemetése, a harmadik köztársaság kikiáltása). 

 

Az egységesülő Európa a globalizáció kiteljesedése.  

 Az Európai Unió létrejötte és működése. 

 A globális világ sajátosságai, globalizáció előnyei és hátrányai. 

 

Fogalmak: multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, integráció, euró 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Évszámok: 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, közöttük Magyarország is). 

 

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

 

 A demokratikus jogállam megteremtése. 

 Magyarország csatlakozása a NATO-hoz és az Európai Unióhoz. 

 A gazdasági élet és a jogi intézményrendszer a mai Magyarországon. 

 A határon túli magyarság sorsa a rendszerváltozást követően. A Kárpát-medencén kívüli magyarság 

helyzete. 

 

Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, demokratikus intézményrendszer, jogállam. 

Személyek: Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc. 

Topográfia: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék (Burgenland). 

Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a szovjet csapatok távozása 

hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-hoz), 2004 (Magyarország EU-tag lett). 

 

Társadalmi és állampolgári ismeretek, médiaismeret 
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 Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani a reklám és médiapiac 

jellegzetességeit.  

 Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és diákjogokat, valamint 

a társadalmi szolidaritás különböző formáit.  

 Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári jogokat és kötelességeket, 

tudja értelmezni ezek egymáshoz való viszonyát.  

 Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azonosítani, illetve egyszerű 

családi költségvetést készíteni, és mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási lehetőségeket.  

 Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól 

készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.  

 Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni, 

kiselőadást tartani, érvelni 
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Követelményrendszer 5. évfolyam 

Magyar nyelv 

Kommunikáció alapjai 
 A kommunikáció fogalma, tényezőinek azonosítása 
 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek értelmezése 

Helyesírás, nyelvhelyesség  
 Az ábécé ismerete 
 A betűrendbe sorolás és az elválasztás szabályainak alkalmazása 
 A négy helyesírási alapelv felismerése és megkülönböztetése az egyes szavak leírásában (kiejtés elve, 

szóelemzés elve, hagyomány elve és szóelemzés elve) 

Állandósult szókapcsolatok  
 A szólások, szóláshasonlatok, közmondások és szállóigék felismerése, jelentésük megfogalmazása  
 Rövid szöveg alkotása megadott köznyelvi metaforák felhasználásával 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek  
 A magánhangzók jellemzőinek felsorolása; a magánhangzótörvények felismerése (hangrend törvénye, 

illeszkedés törvénye) 
 A mássalhangzók jellemzőinek felsorolása; a mássalhangzótörvények felismerése (teljes és részleges 

hasonulások, összeolvadás, rövidülés és kiesés) 
 Egyszerű és összetett szavak megkülönböztetése 
 Szóelemekre bontás: a szótő, a képző, a jel és a rag felismerése, szerepük rövid megfogalmazása 

Hangalak és jelentés    
 Egyjelentésű, többjelentésű és azonos alakú szavak megkülönböztetése 
 Megadott szó rokon értelmű szavainak felsorolása 
 Megadott szó ellentétes jelentésű párjainak megtalálása 
 A hasonló alakú szavak jelentése közötti különbség felismerése 
 Hangutánzó és hangulatfestő szavak rövid szövegből történő azonosítása 

Szövegértés és szövegalkotás 
 Rövid szöveg hallás utáni összefoglalása szóban 
 Kisebb terjedelmű szöveg alkotása megadott szempontok szerint (leírás, párbeszéd, levél, elbeszélés vagy a 

levél formai követelményei alapján) 

Magyar irodalom 

Család, otthon, nemzet  
 Az epikai alkotások műfaji jellemzői  

 a mese műfajának jellemzői, jellegzetes szófordulatok, meseszámok felismerése; a népmese és a 
műmese közötti különbségek felsorolása 

 A Fehérlófia és Az égig érő fa című népmesék szerkezete, cselekménye, főbb szereplői 

 a rege, a mítosz és a monda fogalma 

 Arany János: Rege a csodaszarvasról; Daidalosz és Ikarosz története a görög mitológia világából és 
Jézus születésének története a Bibliából – a történetek vázlatszerű összefoglalása, a szövegek 
értelmezése 

 A lírai alkotások műfaji jellemzői 

 a dal, az életkép, az idill és a lírai én fogalmának meghatározása Petőfi Sándor: Egy estém otthon; 
Füstbe ment terv és Magyar vagyok; valamint Arany János: Családi kör című költeményei alapján 

 memoriter: Arany János: Családi kör (részlet) 

Petőfi Sándor: János vitéz 
 Petőfi Sándor: János című művének értelmezése 

 szereplőinek jellemzése 

 a benne található főbb költői eszközök és alakzatok felismerése 

  alapvető verstani és műfaji fogalmak felismerése 

 memoriter 

Szülőföld, táj 
 A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező költemények rövid ismertetése, 

összehasonlítása 
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 A táj- és környezetfestés eszközeiként szolgáló nyelvi formák felismerése lírai és prózai szövegekben Petőfi 
Sándor: Szülőföldemen, Az alföld  című költeményei, valamint az Úti levelek egyes részletei kapcsán 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
 A nagyepikai mű szerkezeti egységeinek felsorolása (előkészítés, bonyodalom, kibontakozás, tetőpont, 

megoldás) 
 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 
 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 
 Egyes szereplők jellemzése 
 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 
 Rövid szöveg alkotása – egy szabadon választott szereplő jellemzése 

 

6. évfolyam 

Magyar nyelv 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 
 A kommunikációs folyamat összetevőinek azonosítása, értelmezése 
 Hallott szöveg rövid szóbeli összefoglalása 

Olvasás, az írott szöveg megértése 
 Különböző szövegek néma és hangos olvasása, értelmes és kifejező olvasás 
 Személyes élmények megfogalmazása szóban a felsorolt szöveg-típusok egyikében: elbeszélés, leírás, levél, 

jellemzés 

Írás, szövegalkotás 
 Rövidebb szövegek alkotása, személyes élmények megfogalmazása írásban a felsorolt szövegtípusok 

egyikében: elbeszélés, leírás, levél, jellemzés 

A tanulási képesség fejlesztése 
 Információk, adatok visszakeresése tanári irányítással. Szöveg értelmezése, egyszerű ok-okozati összefüggés 

felismerése; következtetések. 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 
 Az alapvetőhelyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyományelve, egyszerűsítés) ismerete és 

alkalmazása  

 A tanult szófajok felismerése, megnevezése, megfelelő használata: 

o Az ige szerkezete, az igekötők szerepe, ragozott igealakok helyesírása, igemódok, igeidők és az 

igeragozás  

o A főnév fajtái, a tulajdonnév fajtái; helyesírásuk  

o A melléknév, a melléknév fokozása 

o Számnév, fajtái, helyesírása 

o Az igenevek 

o A határozószók 

o Egyéb szófajok 

Magyar irodalom 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése, az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a 

történeti érzék fejlesztése 
 A monda műfaji jellemzői, mondatípusok Arany János Rege a csodaszarvasról című művének értelmezése 

 A ballada műfaji jellemzői, balladai hősök bemutatása a Kőmíves Kelemenné és Arany János A walesi bárdok 

alapján –szerkezete, cselekménye, jellemek, főbb költői eszközök 

 Arany János Toldi –az elbeszélő költemény, a mű szerkezete, cselekménye, fordulópontok 

 Arany János Toldi -szereplők, a szereplők jellemzése, költői eszközök (költői képek és alakzatok, rímfajták), 

memoriter 

 Fazekas Mihály Lúdas Matyi című művének értelmezése 

 Gárdonyi Géza Egri csillagok: történelmi idő és háttér; cselekmény; a mű fontos témái (hősiesség, barátság, 

szerelem, árulás stb.) és motívumai (pl. hold, csillag, gyűrű) 

 Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének szereplői, szereplők kapcsolata és konfliktusok bemutatása  

 Rövid szöveg értelmezése szövegértő feladatsor segítségével 
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7. évfolyam 

Magyar nyelv 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 
o A kommunikációs folyamat összetevőinek azonosítása, értelmezése 
o A véleménynyilvánítás és a vita szabályainak ismerete 
o A testbeszéd, a térközszabályozás és az arcjáték szerepének ismerete 

Olvasás, az írott szöveg megértése 
o Különböző szövegek néma és hangos olvasása, értelmes és kifejező olvasás 
o Személyes élmények megfogalmazása szóban a felsorolt szöveg-típusok egyikében:  

            elbeszélés, élménybeszámoló, érvelő fogalmazás, jellemzés 

Írás, szövegalkotás 
o Rövidebb szövegek alkotása, személyes élmények megfogalmazása írásban a felsorolt szövegtípusok 

egyikében: elbeszélés, leírás, élménybeszámoló, jellemzés 
o A tanulási képesség fejlesztése 

o Az önálló információgyűjtés és ismeretszerzés alkalmazása 
o Önálló vázlatkészítés rövidebb szövegek alapján.  
o Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 
o A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták 

o Alapvető helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása. A mondatközi és mondatvégi írásjelek helyes 

használata 

o Az alá-és mellérendelő szószerkezetek fajtáinak felismerése 

o A fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái 

o Egyszerű mondat elemzése és szerkezeti ábrájának elkészítése 

 

Magyar irodalom 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 
o Az alapvető lírai műfajok és témák felismerése (természet, évszakok, napszakok, szülőföld, haza, család, 

szerelem, öntudat, költősors, költészet/ars poetica), sajátosságainak ismerete különböző korok alkotóinak 

műveiben  

o A kis-és nagyepikai művek tulajdonságai  

o A reformkor jellemzői, szerepe az irodalomban, a romantika fogalma, stílusjegyei 

o Kölcsey Ferenc: Huszt, Himnusz. Az epigramma és az óda fogalma (memoriter) 

o Vörösmarty Mihály: Szózat. A hazafias óda fogalma (memoriter) 

o Petőfi Sándor életének fontosabb szakaszai, költészetének jellemzői a tanult versek alapján: A XIX század 

költői, A puszta télen, Szeptember végén, Egy gondolat bánt engemet…Nemzeti dal, reszket a bokor, 

mert…Föltámadott a tenger 

o Arany János életének főbb állomásai, költészetének jellemző vonásai A fülemile, Szondi két apródja, 

Letészem a lantot c. költemények alapján. 

o Jókai Mór: A kőszívű ember fiai című regény stílusjegyei, szereplői, helyszínei, cselekménye vagy Mikszáth 

Kálmán: Szent Péter esernyője c. regény cselekménye, szerkezete, szereplői 

o Mikszáth Kálmán írói munkássága: A néhai bárány (a novella fogalma). A Balóthy-domínium (a karcolat 

fogalma). 

o A dráma legfontosabb jellemvonásai, típusai 

 

8. évfolyam 

Magyar nyelv 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 
 Törekvés a jól formált, nyelvileg igényes beszédre és a megfelelő artikulációra.  
 A testbeszéd, a térközszabályozás és az arcjáték szerepének ismerete, tudatos alkalmazása . 
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 Érvelés: érvek felkutatása, vélemény, állásfoglalás kialakítása, mások véleményének tömör reprodukálása. 
 A tömegkommunikáció fogalma, legfontosabb műfajainak ismerete. 

 

Olvasás, az írott szöveg megértése 
 Különböző szövegek hangos és néma olvasása, az értő olvasás bizonyítása feladatmegoldással. 
 Szöveg és kép viszonyának, összjátékának megfigyelése. Különféle ábrák, illusztrációk értelmezése.  
 Különböző vélemények összevetése, különbségek és hasonlóságok megfigyelése, vélemény megfogalmazása 

szóban és írásban. 
 

Írás, szövegalkotás 
 A jegyzetelés alapjainak elsajátítása. 
 A helyesírás értelemtükröző szerepének megértése és alkalmazása. 
 Különböző nézőpontú rövidebb fogalmazások írása, a sajtóműfajok gyakorlása. 

 

A tanulási képesség fejlesztése 
 Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazása: segédkönyvek, 

szótárak, lexikonok használata, internetes enciklopédiák és keresőprogramok használata. 
 Önálló vázlatkészítés különféle eljárásokkal (fürtábra, gondolattérkép stb.) rövidebb szövegek alapján. 
 Jegyzetkészítés tanári irányítással. A tömörítés, a lényegkiemelés, az összefoglalás gyakorlása. 

 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

 
 A nyelvi egységek szerkezeti, jelentéstani összefüggéseinek megfigyelése. 
 A szóalkotás módjai: szóösszetétel, szóképzés, ritkábban használt szóalkotási módok felismerése, 

alkalmazása. 
 Az alapvető helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása, az idézés alkalmazása. 

 Ismeretek az összetett mondatokról: 

 Az összetett mondat fogalma, felismerése 

 A mellérendelő és alárendelő összetett mondatok megkülönböztetése, írásjeleik 

 A mellérendelő összetett mondat fajtái 

 Az alárendelő összetett mondat fajtái, a mondatrend 

 a többszörösen összetett mondatok felismerése 

 Példák (régebbi korok szövegei, szövegrészei) alapján a nyelvi állandóság és változás megfigyelése a mai 

állapottal való összevetés során. 

 Különféle nyelvváltozatokat képviselő konkrét példák alapján a nyelv és a nyelvhasználat rétegzettségének 

megtapasztalása, felismerése (különösen a szókincs területén). 

 

Magyar irodalom 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése, az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a 

történeti érzék fejlesztése 
 Képek és alakzatok, szókincsbeli és mondattani jellegzetességek azonosítása. Jelentésteremtő szerepük 

megértése a lírai szövegben.(a lírai nyelv) 

 A 19. század második és a 20. század első felének új művészi törekvései (korstílus, stílusirányzat különbsége), 

stílusjegyeinek bemutatása egy – egy mű elemzésével: 

 az impresszionizmus (Tóth Árpád: Körúti hajnal) 

 a szimbolizmus (Ady Endre: A magyar Ugaron) 

 A Nyugat arculata, jelentősége, legfontosabb alkotói, műveik: 

 Ady Endre hitvallása (Góg és Magóg fia vagyok én), szerelmi költészete          (Őrizem a szemed – 

memoriter) 

 Juhász Gyula tájlírája (Tiszai csönd- memoriter) 

 Kosztolányi Dezső műfaji sokszínűsége (Mostan színes tintákról álmodom) 

 Babits Mihály, a hagyományőrző és újító ( Új leoninusok, Messze, messze) 
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 Elbeszélő művek önálló olvasása, feldolgozása. A regény fogalmának bővítése.Cselekmény, szerkezet, az idő 

és a tér mozzanatai. 

 A jellemzés főbb eszközeinek azonosítása.  

 Előreutalások és késleltetések azonosítása az elbeszélésben. Az elbeszélői nézőpont és a beszédhelyzet 

érzékelése. 

 Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig,  

 Tamási Áron: Ábel a rengetegben 

 Az igazság és a nézőpont, a személyes és a közösségi igazság konfliktusának megértése különféle 

szövegekben. Számvetések, vallomások: 

 József Attila életútja, művei (Tiszta szívvel- memoriter, Születésnapomra, Anyám) 

 Radnóti Miklós életútja, művei (Nem tudhatom – memoriter, Hetedik ecloga, Razglednicák) 

 Humor az irodalomban: Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem – a humoreszk 
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Vizsgakövetelmények 

Kémia 7. 

A tanuló ismerje a kémia alapfogalmait: 

 balesetvédelmi szabályokat, veszélyességi jelöléseket 

 kémiai és fizikai változás  

 halmazállapotok, halmazállapotváltozások 

 hőtermelő és hőelnyelő folyamatok (exoterm és endoterm változások) 

 égés (gyors, lassú) feltételei, tűzoltás, oxidáció, redukció  

 egyesülés, bomlás  

 elem, vegyület, keverék 

  oldat, oldószer, oldott anyag  

 sav, bázis, pH-skála, közömbösítés  

 atom, atommag, atomtörzs és vegyértékelektron  

 ion, ionoskötés, molekula, kovalens és fémes kötés, só. 

  Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes 

alkalmazásukat, környezet és egészségkárosító hatásukat. Sajátítsa el az anyagok csoportosításának elvét és a 

legfontosabb csoportokat. Értse az oldatkészítés lényegét, és ismerje az oldatok legjellemzőbb tulajdonságait.  

 Ismerje az egyszerű kémiai számításokat: tömegszázalék, anyagmennyiség. Legyen képes a kémiai reakciók 

főbb típusainak megkülönböztetésére, egyszerű reakcióegyenletek felírására.  Ismerje a kémia sajátos 

jelrendszerét (vegyjel, képlet, kémiai egyenlet), a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet 

kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság kapcsolatát. 

 Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan dolgozva információt keresni, és tudja ennek eredményét 

másoknak változatos módszerekkel, az infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni. 

 

Kémia 8. 

Ismerje a következő fogalmakat, anyagokat, változásokat:  

• Egyesülés, bomlás, gyors és lassú égés, oxidáció, redukció, pH, sav, lúg, közömbösítés.  

• Szerves vegyület, alkohol, szerves sav, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje, dohányzás, alkoholizmus, drog.  

• H2, légköri gáz, természetes és mesterséges víz, ásvány, érc, levegőszennyezés, vízszennyezés. 

 • Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis energia, földgáz, kőolaj, szén, 

biomassza, mész, körfolyamat, kristályvíz. 

 • Vízkőoldó, zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, vízkeménység, csomagolóanyag, 

műanyag, szelektív gyűjtés, nemesfém, permetezőszer, műtrágya, várakozási idő, adagolás, 

szárazelem, akkumulátor.  

 A tanuló ismerje fel a tanult elemek helyét a periódusos rendszerben. 
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 Nevezze meg és jellemezze részletesen a tanult elemeket, vegyületeket, írja fel kémiai jelüket, ismerje 

környezeti, élettani hatásukat. 

 Értelmezze az egyszerű kémiai reakciókat a kémiai egyenletek alapján. 

 Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is megismert változásaikat, 

reakcióikat a megfelelő típusba. 

 Megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a fontos szervetlen és szerves anyagokat. 

 Sorolja fel a természetes vizek összetevőit. 

 Jellemezze a tápanyagok kémiai összetételét. 

 Ismerje fel az egészségét, a környezet épségét veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját környezetében. 

 Sorolja fel a levegő és a természetes vizek szennyezéseit. 

 Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület tulajdonságait, 

egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban előforduló anyagok biztonságos 

felhasználásának módjait.  

 Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik.  

  Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is kapcsolódó problémák, 

kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakorlati szempontból jelentős kémiai reakciók 

egyenleteinek leírásában.  

 Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a kémiával kapcsolatos 

jelenségek elemzésekor.  

 Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, egészségével kapcsolatos 

kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének megóvásában. 
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Követelmények 

Fizika  7. évfolyam 

 

    A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb törvényszerűségeit 

igyekszik megismertetni a diákokkal a természettudományos megismerés módszereivel. Olyan ismeretek 

megszerzésére ösztönözzük a fiatalokat, amelyekkel hozzájárulnak majd a társadalom és a természeti 

környezet összhangjának fenntartásához a fenntartható fejlődés jegyében. A tantárgy tanulása során a tanulók 

megismerkedhetnek a természeti jelenségek megfigyelésével, a kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti 

eredmények számszerű megjelenítésével, grafikus ábrázolásával, az összefüggések matematikai alakú 

megfogalmazásával.  

- Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből, célszerűen tervezett 

kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak. - A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus 

szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa. - Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon 

alkalmazható a tudomány és a technika, értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a 

környezet szempontjából. - Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére. - 

Megfigyelései során használjon modelleket. - Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai 

és grafikus formában is lejegyezni. - Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat.  

- Képes legyen a sebességfogalmat különböző kontextusokban is alkalmazni. Tudja, hogy a testek közötti 

kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt fontos, és ezt konkrét példákon el tudja mondani. 

Értse meg, hogy egy adott testet érő gravitációs vonzást a Föld (vagy más égitest) gravitációs mezője okozza.  

- A tanuló tudja, hogy az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználat egy rövidített kifejezési forma, amelynek 

megvan a szakmailag pontosabb változata is. Magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások 

elemzésére, a hőmennyiséghez való kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az energiafajták 

elnevezését. Ismerje fel a hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát. Fel tudjon 

sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. Tanúsítson környezettudatos 

magatartást, takarékoskodjon az energiával. A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, 

és képes legyen azokat azonosítani. Tudja értelmezni a megújuló és a nem megújuló energiafajták közötti 

különbséget. A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, hátrányait és 

alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita során az érveket és az ellenérveket 

csoportosítsa, és azokat a vita során felhasználja.  

- Képes legyen a sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő, a nyomás fogalmának értelmezésére és 

kiszámítására egyszerű esetekben. Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. Tudja 

magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel. Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség. Tudja, 

hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával terjed a közegben. Tudja, hogy 

a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb, és szilárd anyagokban a legnagyobb. Megfigyelései során 

használjon modelleket. 

 

 

 

 

Fizika 8. évfolyam 

 

A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa. Tudja, hogy 

ismeretei és használati készségei meglévő szintjén további tanulással túl tud lépni. Ítélje meg, hogy különböző 

esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a technika, értékelje azok előnyeit és hátrányait az 

egyén, a közösség és a környezet szempontjából. Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák 

enyhítésére. Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek 

megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. 

- Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések felismerésére. 

Megfigyelései során használjon modelleket. 
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- Ismerje az elektromossággal kapcsolatos biztonsági szabályokat, az elektromos áramkör részeit, képes legyen 

egyszerű egyenáramú áramkörök összeállítására, és azokban az áramerősség mérésére. Tudja, hogy az 

áramforrások mezőjének kvantitatív jellemzője a feszültség. Tudja, hogy az elektromos fogyasztón 

energiaváltozás és átalakulás jön létre.  

- A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni.  

Tudja, hogy az elektromos mező bármilyen módon történő előállítása terheli a környezetet. 

- Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyarapításában, ismerje a 

fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény alapvető tulajdonságait.  

Fontos, hogy a tanulók a jelenségekből és a köztük feltárt kapcsolatokból leszűrt törvényeket a természetben 

újabb és újabb jelenségekre alkalmazva ellenőrizzék, megtanulják igazolásuk vagy cáfolatuk módját.  

A tanulóknak fel kell ismerniük, hogy a műszaki-természettudományi mellett az egészségügyi, az 

agrárgazdasági és a közgazdasági szakmai tudás szilárd megalapozásában sem nélkülözhető a fizika 

jelenségkörének megismerése. 
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Vizsgakövetelmények 

Matematika 

5. évfolyam 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

− Két véges halmaz közös része, két véges halmaz egyesítése, ezek felírása, ábrázolása. 

− Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

− Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

− Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

− Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

− Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

Számtan, algebra 

− Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

− Ellentett, abszolút érték felírása. 

− Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

− Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó 

szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása. 

− Szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 

− Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

− 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. 

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 rajzolása. A körző, vonalzó célszerű 

használata. 

− A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában. 

− Téglalap kerületének és területének kiszámítása. 

− A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

− A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának, űrmértékének 

meghatározása. 
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Valószínűség, statisztika 

− Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

− Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

− Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 

6. évfolyam 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

− Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz uniójának felírása, ábrázolása. 

− Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

− Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

− Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

− Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

− Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

Számtan, algebra 

− Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

− Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 

− Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

− A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, az egyenes 

arányosság értése, használata. 

− Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó 

szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása. 

− Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével összefüggések felírása a 

szöveges feladatok adatai között). 

− Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

− A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása.  Az alap, a százalékláb kiszámítása. 

− Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök kiválasztása. Oszthatósági 

szabályok (2, 3, 5, 9, 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. 

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 
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− 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. 

− Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése. 

− A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában. 

− Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

− A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

− A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának, űrmértékének 

meghatározása. 

Valószínűség, statisztika 

− Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

− Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

- Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 

7. évfolyam 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

− Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

− Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek értelmezése 

egyszerűbb esetekben. 

− Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. 

− Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

Számtan, algebra 

− Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó 

szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése, helyes és értelmes kerekítése. 

− Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

 − A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során. 

− A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása 

a többszörösök közül. 

− Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

− Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása 

egytagúval. 

− Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

− Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen. 
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− A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos és 

hétköznapi feladatok megoldásában. 

− Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

− Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása 

természettudományos feladatokban is. 

− Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatok leolvasása. 

Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

Geometria 

− A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkesztéseket végezni. 

− Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek 

összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában. 

− Tengelyes és középpontos tükörkép szerkesztése. 

− Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban. 

− A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében 

ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét. 

Valószínűség, statisztika 

− Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámítása. 

− Konkrét feladatok kapcsán a tanuló képes esélylatolgatásra, felismeri a biztos és a lehetetlen 

eseményt. 

− Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban. 

− Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének, 

eredményének megnevezése. 

8. évfolyam 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

− Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

− Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek értelmezése 

egyszerűbb esetekben. 

− Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. 

− Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

Számtan, algebra 

− Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó 

szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése, helyes és értelmes kerekítése. 

− Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 
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− A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás során. 

− A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös többszörös kiválasztása 

a többszörösök közül. 

− Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

− Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés 

szorzása egytagúval. 

− Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

− Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása 

számegyenesen. 

− A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos és 

hétköznapi feladatok megoldásában. 

− Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

− Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása 

természettudományos feladatokban is. 

− Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatok leolvasása. 

Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon. 

Geometria 

− A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkesztéseket végezni. 

− Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és 

külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok 

megoldásában. 

− Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Kicsinyítés és 

nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül). 

− A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

− Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban. 

− A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) 

térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek 

térfogatát, űrmértékét. 

Valószínűség, statisztika 

− Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámítása. 

− Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos 

és a lehetetlen eseményt. 

− Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban. 
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− Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének, 

eredményének megnevezése. 
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Vizsgakövetelmények 

Technika 

5. évfolyam 

Ismeri az ételkészítési eljárásokat és az elkészítésükhöz szükséges konyhai eszközöket. 

Értelmezni tudja az ételrecepteket. Az étkezés alapvető illemszabályait tudja. 

A mesterséges és az épített környezet jellemzőit ismeri. 

Ismeri az épített környezet szerkezeti elemeit, anyagait, funkcióit. 

A háztartásban használt veszélyes anyagokat ismeri, veszélyeit meg tudja nevezni.  

Centiméter pontossággal becsül. Milliméter pontossággal mér.  

A modell és a makett közti különbséget el tudja magyarázni. 

Ismeri a közúti közlekedés hierarchiáját, a gyalogos közlekedés szabályait.  

6. évfolyam 

Ismeri az egészséges táplálkozás alapvető jellemzőit, a magyar konyha értékeit, a hungarikumokat. 

Élelmiszer-biztonsági alapszabályokkal tisztában van. Ételtartósítási eljárásokat tud felsorolni. 

Egy épület alaprajzát értelmezni tudja.  

Környezettudatos tevékenységeket tud megnevezni a háztartásban és lakókörnyezetében. Ismeri a műszaki 

ábrázolás jeleit.  

Egy modell elkészítéséhez szükséges munkafolyamatot meg tud nevezni. 

A közlekedés történetében fontos feltalálókat tud megnevezni. 

Útvonaltervet olvas és készít. 

 

7. évfolyam 

A háztartás elektromos, víz, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek ismerete. A használatukkal járó 

veszélyek és környezeti hatások tudatosulása. 

Tudja a háztartási hulladékok kezelésének lehetőségeit. 

Ismeri a szelektív hulladékgyűjtés legfontosabb szabályait. 

Tisztában van a KRESZ kerékpárosokra vonatkozó szabályaival. 

Tájékozott a helyi közlekedési környezettel. 

Használni tudja a papíralapú és elektronikus menetrendeket. 

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkákról, foglalkozásokról, szakmákról széles látókörrel 

rendelkezik. 

 

 

8. évfolyam 

Ismeri a háztartás elektromos, víz, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseit, tudatosultak benne a 

használatukkal járó veszélyek és környezeti hatások. 



 

 

88 

Tudja a háztartási hulladékok kezelésének lehetőségeit. 

Ismeri a szelektív hulladékgyűjtés legfontosabb szabályait. 

Tisztában van a KRESZ kerékpárosokra vonatkozó szabályaival. 

Tud beszélni a továbbtanulás helyi lehetőségeiről. 

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkákról, foglalkozásokról, szakmákról széles látókörrel 

rendelkezik. 

Meg tud nevezni magyar feltalálókat és alkotásaikat. 

Képes a számítógépen önállóan műveleteket végezni. 
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4. melléklet: mulasztott órák jelentése 

mulasztott órák értesítendők köre jogszabály dokumentálás 
1. óra/első 

alkalom 
szülő 20/2012 EMMI 

rendelet 51§ 
(3) 

naplóba 
záradékolni 

iktatni 
2. alkalom Gyermekjóléti Szolgálat 20/2012 EMMI 

rendelet 51§ 
(3) 

iktatni 

2-10 óra Gyermekjóléti Szolgálat 
Család- és Gyermekjóléti 
Központ  
területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat (védelembe 
vett tanuló esetén) 

20/2012 EMMI 
rendelet 51§ 

(4) 

iktatni 
iktatni 

 
iktatni 

 

11-30 óra 
 
 
 

30 óra után 

Gyermekjóléti Szolgálat 
területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat (védelembe 

vett tanuló esetén) 
Szegedi Rendőrkapitányság 
Igazgatásrendészeti Osztály 
Dr. Béla Éva osztályvezető 

rendőr alezredes 

20/2012 EMMI 
rendelet 51§ 

(5) 

iktatni 
iktatni 

 
 

iktatni 
záradékolni: napló, 

törzslap, 
tanulónyilvántartó 

50 óra Család és Gyermekvédelmi 
Központ 

lakóhely szerinti 
Gyámhatóság 

20/2012 EMMI 
rendelet 51§ 

(5) 

iktatni 
iktatni 

    
 

 


