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Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 
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ERKÖLCSTAN 1-4. ÉVFOLYAM 

1. évfolyam 

Fejlesztési követelmények 

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

 Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

 Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni 
környezete tagjaival. 

 A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

 Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

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

 Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 

 Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő 
élővilágért. 

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

 Tisztában van vele,hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, 
mint ő. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési követelmények 

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

 Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

 Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

 Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni 
környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. 

 A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

 Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

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

 Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 

 Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő 
élővilágért. 

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

 Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek 
sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő. 

 Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. 
 

3-4. évfolyam 

Fejlesztési követelmények 

 A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső 

tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  



 Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud 

kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  

 Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és 

ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív 

módon feloldhatók.  

 Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 

 Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik 

is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő 

kulturális jelenségekre.  

 Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett 

szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  

 Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, 

amit elődeink hoztak létre. 

 Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő 

nézőpontból is rátekinteni.  

 Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.  

  



Környezetismeret 1-4 .osztály  
Az értékelés alapelvei 

Az értékelés alapja a tanulók folyamatos megfigyelése. Az értékelésnél az elsajátított 
ismeretek tudásszintje mellett a tevékenységek során tanúsított aktivitást, önmagához 
viszonyított előrehaladást, ismeretszerző tevékenységét, ismereteinek pontosságát, 
szilárdságát és kreatív alkalmazását egyaránt figyelembe vesszük. Ezért az egész oktatás 
folyamatában végzett munkát, a tanulók tudásszintjét differenciáltan, az oktatási folyamat 
során adott sokféle feladat és teljesítés figyelembe vételével szabad csak értékelni. 

Az értékelésnél mindig figyelembe kell venni a tantervi előírást. 
Értékelési szempontok: 

 – Mennyire használja pontosan az elsajátított ismereteket. 
 – Mennyire tudja a megszerzett ismereteket egymásra építeni, illetve egymáshoz kapcsolni. 
 – Hogyan, milyen szinten használja a megismerési módszereket az önálló ismeretszerzésben. 
 – Megfigyelési, mérési eredmények lejegyzésében való jártasság. 
 – Összefüggések, oksági kapcsolatok felismerése. 
 – A tanultak alapján elemi következtetések levonása. 
 

Az ellenőrzés, értékelés módja: 

 – Szóbeli értékelés a tanév során folyamatosan történik. 
 – A tanulók félévkor és a tanév végén szöveges értékelést (vagy osztályzatot) kapnak. 
 – A tanulók az ismereteikről szóban, rajzban, írásban számolnak be. 
 – Első és második évfolyamon a rövid szóbeli beszámolót képek vagy tanítói kérdések segítik. 
 – Szóbeli felelet során egy-egy lecke anyagát kérjük számon. 
 – Harmadik és negyedik évfolyamon a témákat témazáró felmérő zárja. 
 
Elkészültek 1-4.osztályokban az év végi felmérők fénymásolt formában,a felmérők 

értékeléséhez a következő százalékos arányt használjuk: 

0-49% felzárkóztatásra szorul 

50-79% megfelelt 

80-90% jól megfelelt 

91-100% kiválóan megfelelt 

  
A továbbhaladás feltételei   
 

1.évfolyam  

 – tudja az irányokat helyesen használni a gyakorlatban, 
 – ismerje iskolája nevét és pontos címét, helyiségeit, rendeltetésszerű használatát, 
 – tudja iskolájában útbaigazítani az idegeneket, 
 – tudja megnevezni az emberi test főbb részeit, 
 – ismerje fel a megfigyelt lágy- és fás szárú virágos növény fő részeit. 
 – ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok és az évszakok elnevezéseit és egymást 

követő sorrendjét, 
  -tudja elmondani saját lakcimét 



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

 – konkrét estekben tudja az élőt az élettelentől megkülönböztetni,  
 – tájékozódjon jól saját testén, 
 

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 

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 

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. 
 

  



 

Természetismeret 5.osztály 

A továbbhaladás feltételei 

 A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat 

felismerni, jellemezni.  

 Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, 

környezeti állapotukról.  

 Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése 

és működése közötti összefüggéseket. 

 Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző 

tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés 

folyamatában. 

 Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység 

környezeti hatásait.  

 Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket 

önállóan, illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat 

rögzíteni, következtetéséket levonni. 

 Az internet és a könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére. 

 

Természetismeret és egészségtan 6. osztály 

Továbbhaladás feltételei 

A tanuló 

 

 Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori 

változásait és okait. 

 Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások. 

 Élete irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való 

megfelelés. 

 Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése 

és működése közötti összefüggéseket. 

 Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét 

Európában. 

 Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit. 

 Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását Ismerje fel a 

környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése 

közötti összefüggéseket. 



 Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző 

tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés 

folyamatában. 

 Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység 

környezeti hatásait.  

 Az internet és a könyvtár segítségével legyen  képes tudása bővítésére. 

 Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző 

tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés 

folyamatában. 

 Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység 

környezeti hatásait.  

 Az internet és a könyvtár segítségével legyen  képes tudása bővítésére. 

 

  



FÖLDRAJZ 7-8. ÉVFOLYAM 

Földrajz 7. osztály 

Továbbhaladás feltételei 
A tanuló: 
 – ismerje a kontinensek fő természetföldrajzi vonásait. Tudja ezeket a fekvés, felszín, 

kialakulás és a földrajzi övezetesség összefüggésrendszerében vizsgálni, 
 – tudja értelmezni az egyes földrészek, tájak, országok természeti és társadalmi jellemzőinek 

összefüggéseit, kölcsönhatásait, 
 – ismerje a kontinensek, tipikus tájak és országok regionális sajátságait, a közöttük lévő 

hasonlóságokat, különbségeket, kapcsolataik rendszerét, 
 – támassza alá példákkal a gazdasági élet jelenségeinek kölcsönhatásait, 
 – ismerjen a tanult térségben környezetkárosító folyamatokat, tevékenységeket és az 

elhárításukra (megelőzésükre) tett intézkedéseket, 
 – tudja használni a térképet információszerzésre a szemléleti- és tanári segítséggel az okfejtő 

térképolvasás szintjén, 
 – mutassa meg (jelölje be kontúrtérképen) a tanult topográfiai fogalmakat, kapcsolja 

hozzájuk jellemző földrajzi tartalmukat. 
 

Földrajz 8. osztály  

 

Továbbhaladás feltételei 

A tanuló: 

 – ismerje Közép-Európa regionális sajátosságait; a Kárpát-medencevidék tipikus tájait és 
Magyarország fő természeti-társadalmi-gazdasági jellemzőit, jelenségeit, folyamatait és 
összefüggéseit, 

 – tudja értelmezni és példákkal alátámasztani a kontinensrész sajátos gazdasági 
fejlődésének meghatározó összetevőit; a történelmi és a politikai változások, a történelmi 
hagyományok szerepét a társadalmi-gazdasági életben, 

 – támassza alá példákkal az eltérő életfeltételeket és életmódokat, a társadalom tájformáló 
szerepét Közép-Európában, illetve a Kárpát-medencében, 

 – tudja összehasonlítani és indokolni Közép-Európa országainak fejlettségét, 
 – értse az együttműködés szükségességét a régió és az Európai Unió tagállamai között, 
 – ismerje a térség környezeti állapotát károsító folyamatokat, tevékenységeket, s tudjon 

példákat mondani a megelőzés, az elhárítás lehetőségeire, 
 – indokolja az összefogás szükségességét hazánk és a közép-európai országok között; 

bizonyítsa példákkal sokoldalú kapcsolataikat, kötődésüket, egymásra utaltságukat 
társadalmi-gazdasági-környezetvédelmi kérdésekben, 

 – ismerje a régió népeinek, nemzetiségeinek, különféle társadalmi csoportjainak 
jellegzetességeit, értékeit, hagyományait, 

 – ismerje hazánk társadalmi-gazdasági adottságait és lehetőségeit, integrációs törekvéseit, 
nemzetközi kapcsolatait, 

 – legyen képes aktuális információk gyűjtésére megadott téma és szempontok szerint; 
szemelvények, adatok elemzésére, megfigyelésekre, következtetések levonására, önálló 
vélemény megfogalmazására, 

 – használja a térképet információszerzésre a szemléleti és a logikai térképolvasás szintjén 
egyaránt, 



 – tudja megmutatni térképen, bejelölni kontúrtérképen a tanult topográfiai fogalmakat és 
kapcsolja hozzájuk a jellemző földrajzi tartalmakat, 

 – ábrázolja ismereteit rajzokkal, térképvázlatok kiegészítésével, készítésével. 
 
  



Rajz 1-8. ÉVFOLYAM 

 
Követelmények, 
a fejlesztés várható eredményei 
 
Készítette: Kovács Gábor 
 

1. osztály 

 
Gyakorlatot szereznek a különböző térbeli viszonylatok megfigyelésében. A képfelületen 
ösztönösen koordinálni tudják kezüket a különböző irányoknak megfelelően. Így szándékuk 
szerint módosítani tudják egy-egy forma lapszélhez viszonyított helyzetét. Térbeli 
tapasztalataikat egyéni módon építik be ábrázolásaikba. 
 
Fölismerik az alapvető formai jegyeket, és meg tudják különböztetni egy-egy figura vagy forma 
fő részeit. 
 
Adott szempontok szerint képesek csoportosítani és megnevezni a legfontosabb színeket. 
Elsajátítják a színkeverés alapműveleteit. 
 

2. osztály 

 
Jártasságot szereznek a jellegzetes térviszonylatok felismerésében és megnevezésében, 
valamint a formák egymáshoz viszonyított helyzetének szubjektív ábrázolásában. Téri 
tapasztalataikat a képmező tagolásában is egyre jobban érvényesíteni tudják. Rajzaikon az 
egyes alakzatok, térrészek összetartozását is egyre nagyobb biztonsággal ábrázolják. Képesek 
a képmező betöltésére. 
 
Ismereteik bővülnek a formák jellegzetes részleteivel, és azok rendeltetésével kapcsolatban. 
Munkáik részlet és formagazdagsága nemcsak a megkülönböztető jegyek számszerű 
növekedésében mutatkozik meg, hanem a képi tartalom erőteljesebb élményszerűségében és 
érzékletességében is. Képalkotásuk ösztönös, prelogikus mozzanatai kiegészülnek tudatos 
vizuális megfigyeléseikkel is. 
 
Ismereteik bővülnek a formák jellegzetes részleteivel, és azok rendeltetésével kapcsolatban. 
Munkáik részlet és formagazdagsága nemcsak a megkülönböztető jegyek számszerű 
növekedésében mutatkozik meg, hanem a képi tartalom erőteljesebb élményszerűségében és 
érzékletességében is. Képalkotásuk ösztönös, prelogikus mozzanatai kiegészülnek tudatos 
vizuális megfigyeléseikkel is. 
 

3. osztály 

 
Téralakító és térábrázoló tevékenységük során érvényesítik egyéni látásmódjukat, s felismerik 
a műalkotásokon a réteges térábrázolás fő jellegzetességeit. Ismerik az építészet, szobrászat 
és festészet fogalmát, továbbá néhány alkotást ezen műfajok köréből. 
 
Formaábrázolásaikban jelenjen meg a részletek iránti érzékenység és érdeklődés. A formák 
karakterének közvetlen megfigyelésével szerezzenek jártasságot azok szóbeli jellemzésében 



és más-más szempontú megközelítésében. A természeti és mesterséges formák jellemző 
tulajdonságainak egybevetésével bővítsék tapasztalataikat a tárgyi világról. 
 
Szerezzenek gyakorlatot a színeltalálás és a színkeverés különböző műveleteiben. Tudják 
csoportosítani a színeket hangulati hatásuk, színezetük és telítettségük szerint. Ismerjék a tisz-
ta és tompa színek fogalmát, s ugyanazon szín két-három árnyalatának előállítási módját. 
Színválasztásaikban növekedjen magabiztosságuk, meggondoltságuk. 
 
Kerámia műhely: A gyerekek rajzbeli tapasztalataikat felhasználva legyenek képesek külön- 
böző formatanulmányok készítésére. Ismerjék az agyag tulajdonságait, s a kéziszerszámok ké- 
szítésének módját. Tudjanak agyagformából felrakott egyszerű edényeket készíteni, valamint 
kisplasztikaként állatfigurákat és emberi alakokat koruknak megfelelő szinten mintázni. 
 

4. osztály 

 
Téri ábrázolásaikban alkalmazzák a kép síkján való elrendezés műveleteit. Ismerjék a néző- 
pont, a rálátás, a szemmagasság fogalmát. Tudják szabadon érvényesíteni a témával 
kapcsolatos egyéni elképzeléseiket, s a bennük képződő érzelmi, hangulati hátteret. 
 
Ismerjék fel és nevezzék meg a formák jellemző tulajdonságait. S érdeklődjenek azok belső 
szerkezete és felépítése iránt. Szerezzenek gyakorlatot és jártasságot a  különböző felületek 
megkülönböztetésében és képi érzékeltetésében. 
 
Ismerjék a fő és kevert színek közti különbségeket. Legyenek képesek egy-egy új szín 
előállítására, kikeverésére, illetve annak sötétítésére vagy világosítására. A színek hangulati és 
dekoratív jellegével kapcsolatban bátran érvényesítsék személyes vonzódásukat és ösztönös 
megérzéseiket. Önállóan válaszszák ki egy adott feladathoz a megfelelő eszközöket. 
 
Textilműhely: Ismerjék a szövőborda, a szövőszék és a szövőkeret használatát. Szerezzenek 
jártasságot egy-egy részelem, motívum kiemelésében, ritmusos sorolásában és felnagyításá-
ban. Sajátítsák el a tervezés és a tárgykészítés alapjait, s ismerjék föl a különböző népművé- 
szeti és textil-művészeti alkotásokat. 
  

5. osztály 

 
Legyenek képesek megszerkeszteni és értelmezni egyszerű mértani testek vetületi ábráit. 
Továbbá tudják rajzban hasonló vetületi ábrák térbeli képét rekonstruálni. Ismerjék a szer-
kezeti vázlat készítésének előnyeit, s azt munkáikban is érvényesítsék. Ismerjék a színek világos 
és  sötét árnyalatait, és tónusozással tudják érzékeltetni az egyszerűbb fény-árnyék 
viszonylatokat. 
 
Szerezzenek ismereteket a forma és szerkezet kapcsolatának különböző módozatairól. Rajzi 
elemzéseikben érvényesítsék a plasztikus formaértelmezés, a formakontraszt és a síkredukció 
elemeit. A kicsinyítés-nagyítás technikáját hozzák kapcsolatba a forma felületének árnyaltabb, 
részletesebb kifejezésével. 
 
Ismerjék a tizenkéttagú színkört, és szerezzenek jártasságot a különböző színátmenetek 
létrehozásában, valamint a színeltalálásban. Színvázlataikban tudjanak egy-egy új színt 
kikeverni, illetve egy adott színt vagy színcsoportot reprodukálni. Ismerjék fel a főbb kiegészítő 



színpárokat. Térszemléletükben érvényesítsék a színekkel kapcsolatos empírikus tudásuk új 
elemeit is (színtávlat). 
 
Grafikai műhely: A gyerekek bővítsék ismereteiket a főbb grafikai eszközökkel és eljárások-kal 
kapcsolatban. Ismerjék a tónus, a textúra és a faktúra fogalmát. Szerezzenek jártasságot az 
egyszerű sokszorosító technikákban. Továbbá szerezzenek alapvető ismereteket a kompozíci-
ós eljárások terén. 
 

6. osztály 

 
Ismerjék a nézőpont, a rövidülés és az enyészpont fogalmát. A feladatnak megfelelően tudják 
érvényesíteni a vonal- és levegőperspektíva alapvető szabályait. Térszemléletükbe 
mindinkább épüljenek be a meghatározott viszonylatokat pontosan megjelölő fogalmi bei-
degződések, s azok verbális megfelelői. 
 
Legyenek képesek egyszerű és különböző karakterű formák szerkezeti felépítésének és felü-
leti minőségének rajzi elemzésére és megjelenítésére. Tudják ezeket a formákat elképzelésük 
szerint átalakítani (továbbfejleszteni), vagy éppen leredukálni. Rajzaikban legyenek képesek 
valamely technikai vagy természeti folyamat fázisait, változásait érzékeltetni. 
 
Tudják deríteni és tompítani az egyes színeket. Ismerjék a színharmónia és a színreflex fogal-
mát. Szerezzenek gyakorlatot a sötét-világos színárnyalatok és átmenetek létrehozásában. 
Színhasználatukban szabadon érvényesítsék egyéni megérzéseik és élményszerű felismerése-
ik közvetlen elemeit. Szerezzenek tapasztalatot a reklám és a tárgytervezés műfaji sajátossá-
gairól. 
 
Tűzzománc műhely: Ismerjék a zománcfesték alapvető tulajdonságait, és a zománcfestés 
egyszerű módszereit. Rajzolás- és festésbeli tudásukat legyenek képesek alkalmazni a zománc 
rézlemezre történő fölvitelekor.Tudjanak kisméretű emblémákat, medálokat és zománcképe-
ket készíteni. 
 
 

7. osztály 

 
A bemutatott műalkotásokon fedezzék fel a térábrázolás különböző válfajait (vonal-szín-
levegőtávlat). A külső tér, és a nagyméretű térformák ábrázolásával kapcsolatos gyakorlati 
tapasztalataikat az órai munkák keretében is tudják hasznosítani (belső műhely-munka). Az 
adott feladatnak megfelelően tudják alkalmazni a lináris perspektíva alapelveit. 
 
Ismerjék a természethűség, az elrajzolás és a művészi deformáció fogalmát. Tanulmányraj-
zaikban legyenek képesek a formák szerkezetét, arányait, felületi minőségeit érzékeltetni. 
Továbbá szerezzenek jártasságot egy-egy formai változás, fáziskülönbség vagy éppen valamely 
jelenség folyamatának  rajzi megjelenítésében. 
 
Az adott feladatnak megfelelően tudják alkalmazni a színperspektívát és a színkontrasztokat. 
Legyenek tisztában az összeadó és a kivonó (additív-szubsztraktív) színkeverés közötti 
különbséggel. Szerezzenek  jártasságot az új színértékek létrehozásának terén (színenergia 
növelés, lazúrozás). 
 



Mozgókép- és média műhely: Legyenek tisztában a média és a kommunikáció 
alapfogalmaival, a modern tömegkommunikáció kialakulásának társadalmi és technikai 
előzményeivel, a mozgóképi közlésmód alaptulajdonságaival. Tudják alapfokon elemezni 
tömegkommunikáció alapvető szövegtípusait (reklám, hírek, népszerű tv-sorozatok stb.). 
Legyenek alapvető ismereteik a film és a valóság viszonyáról, továbbá a műfajiság lényegi 
sajátosságairól a filmkultúrában. Ismerjék a új médiumok, a multimédia és az internet 
szerteágazó funkcióit, s az önálló ismeretszerzés (alkalmazásszintű) lehetőségeit. 
 

8. osztály 

 
Legyenek járatosak a látvány téri és síkbeli minőségeinek érzékeltetésében. Tudják 
megszerkeszteni és 
értelmezni mértani testek vetületi ábráit. Legyenek képesek a formák téri helyzetét, szerkezeti 
felépíté- 
sét és felületi sajátosságait rajzban elemezni és megjeleníteni. A feladatnak megfelelően 
alkalmazzák a vonal- és színperspektíva alapvető szabályait. 
 
Rajzaikban legyenek képesek érzékeltetni valamely természeti vagy technikai folyamat 
fázisait, változásait. Ismerjék a természethűség, az elrajzolás és a művészi deformáció tartalmi 
vonatkozásait. Szerezzenek jártasságot a tervezés képi eszközeinek használatában, továbbá 
különböző tárgyak épületek formanyelvének olvasásában. 
 
Munkáikban jelenjenek meg a színekkel kapcsolatos egyéni megérzéseik és élményszerű fel- 
ismeréseik közvetlen elemei. Színvázlataikban tudjanak egy adott színt vagy színcsoportot 
reprodukál-ni. Ismerjék a különböző színkontrasztokat. Tudják deríteni, ill. tompítani az egyes 
színeket. Ismerjék a lokálszín és a színreflex fogalmát, továbbá az összeadó és kivonó 
színkeverést. 
 
Művészettörténet műhely: A megismert műelemzési eljárásokat tudják önállóan alkalmazni. 
Legyenek képesek fölismerni egy művész vagy egy adott korszak jellemző stílusjegyeit. 
Legyenek konkrét ismereteik a művészettörténet nagy korszakairól, s a legjelentősebb alkotók 
tevékenységéről. Tudjanak hangot adni a műalkotásokkal kapcsolatos egyéni véleményüknek, 
értékítéletüknek. 
 
  



ÉNEK-ZENE TANTÁRGY 5-8 ÉVFOLYAM 

MINIMUM KÖVETELMÉNY 

 

 

5. ÉVFOLYAM 

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (5 magyar népdal éneklése). 

A régi és új stílusú népdalok jellemzői.  
 

Nemzeti énekeink: Erkel Ferenc–Kölcsey Ferenc: Himnusz, Egressy Béni–Vörösmarty Mihály: 

Szózat éneklése fejből  

Zeneelmélet:Dúr, moll, visszatérő forma, rondó.  

Ritmusértéket, formák: triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, 

Hangsorok, zenei írás-olvasás: dúr és moll hangsor, abszolút hangnevek (pontosítva), 

violinkulcs,  

Zenei szakkifejezések, tempójelzések: allegro, andante, pianissimo  

Zenetörténet: Gregorián ének, reneszánsz tánc, madrigál, dal, daljáték, menüett, szvit, 

concerto 

 

-6. évfolyam 

Magyar népzene: válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (10 magyar népdal éneklése). 

 Régi és új stílusú népdal, históriás ének fogalma, kuruc kori dal fogalma.  

Zeneelmélet: Hatnyolcad, dúr, moll, tercmenet, zenei periódus, visszatérő forma, rondó, 

dallami variáció, szekvencia  

Visszatérő szerkezet, hangsor, kvintváltás, szótagszám, hangnem, tempo giusto, rubato, 

parlando. 

 

Zenetörténet: A klasszicizmus jellemzői. Haydn, Mozart, Beethoven rövid életrajza. Dal, 
daljáték, opera, szerenád, divertimento, versenymű, szimfónia 
 
 
7.évfolyam 
 
Énekes szemelvények:  Az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: népdal, népies dal, népies 
műdal; 4 műdal; 1 többszólamú ének; 2 zenemű főtémája) 
 



Dalok: Verbunkos dal, romantikus dal 
 
Zeneelméleti ismeretek: Ritmikai elemek, metrum: 
új ütemfajták:  
Dallami és harmóniaelemek: 
harmóniai változások megfigyelése. 
Hangközök: 

kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén). 
 
 Zenetörténeti ismeretek:A romantika jellemzői. Szimfonikus költemény, kamarazene 
Erkel Ferenc élete és munkássága, A Bánk bán és a Hunyadi László operák története. 
Liszt Ferenc élete, egy szabadon választott zeneszerző élete.  
 
 
8.évfolyam 
 

Énekes szemelvények:Társas dal, verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta.  Az 
énekes anyagból 15 szemelvényt (8 magyar népdal, 4 történeti ének, 1 műdal, 2 XX. századi 
zenemű főtémája) emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban. 

 

Ritmikai elemek, készségek:Különböző metrikájú, egyszerű ritmusgyakorlatok alkotása és 
reprodukálása. Ritmusvariációk, augmentáció, diminúció. 

 
Zeneelméleti ismeretek: Hangközök, alap hármashangzatok, hangsorok, hangnemek, 
hangnemi váltások 
Homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus,műzene, népzenei feldolgozás, klasszikus zene, 
populáris zene. 

 
Zenetörténeti ismeretek: Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, 

vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, jazz, rock. a 
középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr ének, madrigál, 

barokk zene: kantáta és oratórium szvit, concerto, concerto grosso részletek, 
bécsi klasszicizmus: vonósnégyes, versenymű, szimfónia, 
a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongoradarabok, programzene, 

szimfonikus költemény,  
Rap, hevimetal, pop-zene, bluz, rockend-roll. Musical jellemzői. 
Debussy élete. Bartók Béla és Kodály Zoltán élete. 
A XX. századi zene jellemzői. 
 
  



TÖRTÉNELEM 5-8. ÉVFOLYAM NAT 2007. 

A továbbhaladás feltételei 5.OSZT. 

A tanuló legyen képes elválasztani a történetekben a mitologikus elemeket a valóságtól. 
Ismerje a történelem forrásainak fajtáit, ezek szerepét. Tudjon történeteket elmondani a 
tanult fogalmakat használva tanári kérdések segítségével, írásban szöveget alkotni előre 
megadott kulcsszavakra támaszkodva. Tudjon megoldani az időszámítással kapcsolatos 
egyszerű feladatokat, érzékelje az események időbeliségét, egymásutániságát. Mutasson 
tájékozódási képességet különböző történelmi térképeken, tudja összekötni a legfontosabb 
helyneveket a történelmi eseményekkel és évszámokkal. 

 

A továbbhaladás feltételei 6.OSZT. 

A tanuló legyen képes ismereteket gyűjteni a tankönyvön kívül egy megadott témában 
tanári segítséggel. Tudjon eseményeket és történeteket önállóan elmondani a tanult fogalmak 
felhasználásával. Ismerje a tanult alapvető történelmi események időpontját, tudja ezeket 
időrendbe állítani. A történelmi események helyszíneit képes legyen felismerni különböző 
térképeken, térképvázlatokon. 

 
 

A továbbhaladás feltételei 7.OSZT. 

A tanuló képes legyen összefüggő szóbeli és írásbeli feleletet adni egy megadott történelmi 
témáról a tanult fogalmak felhasználásával. Tudjon egyszerűbb forrásokat értelmezni 
megadott szempontok alapján. Ismerje az alapvető történelmi események időpontját, lássa 
meg a magyar és egyetemes események egyidejűségét, egymásra hatását. Tudja nyomon 
követni az egyes országok területi változásait a történelmi atlaszokon, ismerje fel a 
legfontosabb helyszíneket a különböző térképeken. 

A továbbhaladás feltételei 8.OSZT. 

A tanuló tudjon önállóan vázlatot készíteni, kiselőadást tartani egy megadott témáról. A 
forrásokat tudja kritikusan értelmezni, az események mögött összefüggéseket találni. Képes 
legyen az önálló véleményalkotásra. Legyen tisztában a kulturált vita szabályaival. 

Ismerje a tanult alapvető magyar és egyetemes történelmi események időpontját, azok 
egyidejűségét, egymásra hatását. A történelmi változások térbeli hatását tudja nyomon 
követni a térképeken. Ismerje lakóhelye történetének meghatározó eseményeit. 

Ismerje a mai Magyarország politikai rendszerének felépítését, működését. Lássa a 
demokrácia előnyeit a diktatúrával szemben. Legyen tisztában a gyermeki jogokkal. 



Történelem 5-8. évfolyam NAT 2012. 

A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén 

 Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes és 
magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. A családhoz, a lakóhelyhez, a 
nemzethez való tartozás élményének személyes megélése. 

 Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak 
felidézése. 

 A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és 
fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. 

 Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök 
cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli. 

 Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk 
megkülönböztetni. 

 Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott 
szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a 
mindennapokat.  

 Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők 
együttesen befolyásolják. 

 Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi 
közösségek létfenntartását. 

 Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és 
pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 

 Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű 
emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

 Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség 
összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak. 

 Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben 
összekapcsolódnak. 

 Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között,és 
legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 

 Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, 
különböző médiumok anyagából. 

 Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és 
értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére. 

 Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; 
olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

 Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett 
ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

 Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján 
kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 

 Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket 
megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét 
megjelölni vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi 
térképen. 

A fejlesztés várt eredményei az 6. évfolyam végén 

 Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes és 
magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. A családhoz, a lakóhelyhez, a 
nemzethez való tartozás élményének személyes megélése. 



 A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka 
értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. 

 Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak 
felidézése. 

 A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és 
fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. 

 Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök 
cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli. 

 Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk 
megkülönböztetni. 

 Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott 
szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a 
mindennapokat.  

 Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők 
együttesen befolyásolják. 

 Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi 
közösségek létfenntartását. 

 Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és 
pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 

 Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű 
emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

 Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség 
összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak. 

 Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben 
összekapcsolódnak. 

 Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során. 

 Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között,és 
legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 

 Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a 
szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek 
megkülönböztetésére. Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez 
szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket. 

 Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, 
különböző médiumok anyagából. 

 Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és 
értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére. 

 Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; 
olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

 Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett 
ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

 Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján 
kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 

 Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket 
megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét 
megjelölni vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi 
térképen. 

 Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének 
figyelembe vételére. 
 



A fejlesztés várt eredményei 7. évfolyam végén 

 Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események 

feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti 

azonosságtudat kialakulása. 

 A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése 

(pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, 

átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése. 

 Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése. 

 A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és 

fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, 

fejlődését. 

 Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök 

cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, 

tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. 

 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. 

 Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó 

szellemi mozgalmak és dokumentumok. 

 Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű 

emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

 Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, 

betegségeket, terrorizmust, munkanélküliséget. 

 Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert 

jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

 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, illetve érvelni. 

 Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani a reklám és 

médiapiac jellegzetességeit. 

 Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett 

ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

 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. 

A fejlesztés várt eredményei 8. évfolyam végén 

 Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események 

feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti 

azonosságtudat kialakulása. 

 A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése 

(pl. technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, 

átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése. 

 Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése. 



 A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és 

fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, 

fejlődését. 

 Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök 

cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, 

tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. 

 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. 

 Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó 

szellemi mozgalmak és dokumentumok. 

 Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette 

területének és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi 

sorba. Jelenleg közel hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, 

akik szintén a magyar nemzet tagjainak tekintendők. 

 Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű 

emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

 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. 

 Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és 

legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 

 Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert 

jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 

 Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, 

eseményeket és kulcsszavakat. 

 Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket 

megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából. 

 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, illetve érvelni. 

 Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani a reklám és 

médiapiac jellegzetességeit. 

 Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett 

ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

 Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének 

figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

 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. 
 

Magyar nyelv és irodalom 1-4. ÉVFOLYAM 

 

1.oszt. 

A továbbhaladás feltételei 

 
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; 

 a 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.oszt 

 

A továbbhaladás feltételei 

 A magyar ábécé ismerete. 6 szó, név betűrendnek megfelelő sorba rendezése. 

 A magánhangzók és a mássalhangzók megkülönböztetése, az időtartam helyes jelölése 

szóban és írásban. 

 Szavak, szószerkezetek, 2 -3 rövid kijelentő és kérdő mondat helyes leírása másolással, 

tollbamondás után.  

 A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása, 15 begyakorolt szóban a 

j/ly helyes jelölése. 

 Egyszerű szavak szótagolása, elválasztása.3 – 4 egyszerű mondatból álló szöveg 

mondatokra tagolása. 

 Egyszerű szóbeli és írásbeli közlések, utasítások megértése. Egyszerű kérdésekre 

értelmes, rövid válaszadás. 



 A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás szintjén: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés a 

felnőttekkel és a társakkal kapcsolatban. 

 Feldolgozott szövegek megértésének igazolása: válaszadás egyszerű kérdésre, 

tartalom elmondása tanítói segítséggel. Ismert szöveg gyakorlás utáni felolvasása.A 

vers és a próza megkülönböztetése. 

 

3.oszt. 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló képes legyen 
  

 egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondására néhány 
összefüggő mondattal; 

 a témával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazására; 

 fél oldal terjedelmű ismeretterjesztő vagy szépirodalmi olvasmány önálló (néma) 
olvasására, a szövegértés bizonyítására feladatok megoldásával; 

 ismert szöveg felkészülés utáni érthető, tagolt felolvasására: a szószerkezetek egyben 
tartásával; 

 szövegek csoportosítására; 

 könyvek használatára ismeretek szerzéséhez; 

 a tanult tulajdonnevek nagybetűvel való kezdésére; 

 az időtartam helyes jelölésére a begyakorolt esetekben; 

 a korosztály szókincsében megtalálható, a kiejtésnek megfelelően írandó szavak helyes 
rögzítésére; 

 a j hang helyes jelölésére a tanult szófajokban (az előző évihez viszonyítva újabb 20 szó); 

 egyszerű szavak elválasztására önállóan; 

 hat-nyolc értelmes, összefüggő mondat írására megadott vagy választott témáról; 

 az időrend megtartására események leírásakor; 

 a szöveg mondatokra tagolására; a mondatkezdés és -zárás helyes jelölésével; 

 írásmunkák elvégzésére olvashatóan, tetszetős formában, az íráshasználathoz szükséges 
tempóban; 

 az önálló írásbeli munkák javítására tanítói segítséggel.  
  



 

4.oszt. 

A továbbhaladás feltételei 

Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban. A tanult udvarias nyelvi 
fordulatok használata mindennapi beszédhelyzetekben. A mondanivaló értelmes 
megfogalmazása szóban. Előzetes fölkészülés után ismert témájú szöveg folyamatos, a 
tartalmat kifejező fölolvasása. 15-20 soros, az életkornak megfelelő tartalmú szöveg néma 
olvasása, a szövegértés bizonyítása a lényeg kiemelésével. Legnagyobb költőink, íróink 
nevének és a tőlük olvasott művek címének megjegyzése.  

Rendezett, olvasható írás a margó, a betű- és szótávolság megtartásával. A mondat 
kezdése nagybetűvel, a mondatfajták megnevezése konkrét esetekben, záró írásjelük 
használata. A szavak szófajának, az egyalakú szótöveknek és a tanult toldalékoknak a 
fölismerése, a toldalékos alakok megfelelő helyesírása. Az igealak felismerése, az ige és az 
igekötő kapcsolatának helyesírása. A tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése. A 
többes szám fölismerése, a melléknév, a határozatlan számnév fokozott alakjának helyes 
írásmódja. Tanítói javítással vagy tanulói önellenőrzéssel feltárt hibák javítása segítséggel.  

A könyvek önálló keresése a könyvtárban. A könyvek tartalomjegyzékének használata. 
Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációkban és az elemző 

beszélgetésekben.  
 
Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban. A tanult udvarias nyelvi 

fordulatok használata mindennapi beszédhelyzetekben. A mondanivaló értelmes 
megfogalmazása szóban. Előzetes fölkészülés után ismert témájú szöveg folyamatos, a 
tartalmat kifejező fölolvasása. 15-20 soros, az életkornak megfelelő tartalmú szöveg néma 
olvasása, a szövegértés bizonyítása a lényeg kiemelésével. Legnagyobb költőink, íróink 
nevének és a tőlük olvasott művek címének megjegyzése.  

Rendezett, olvasható írás a margó, a betű- és szótávolság megtartásával. A mondat 
kezdése nagybetűvel, a mondatfajták megnevezése konkrét esetekben, záró írásjelük 
használata. A szavak szófajának, az egyalakú szótöveknek és a tanult toldalékoknak a 
fölismerése, a toldalékos alakok megfelelő helyesírása. Az igealak felismerése, az ige és az 
igekötő kapcsolatának helyesírása. A tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése. A 
többes szám fölismerése, a melléknév, a határozatlan számnév fokozott alakjának helyes 
írásmódja. Tanítói javítással vagy tanulói önellenőrzéssel feltárt hibák javítása segítséggel.  

A könyvek önálló keresése a könyvtárban. A könyvek tartalomjegyzékének használata. 
Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációkban és az elemző 

beszélgetésekben.  
  



Magyar nyelv és irodalom 5-8. ÉVFOLYAM 

A minimum követelmények kiemelésével 

5. osztály 

Irodalom 

Az élőbeszéd tempójával egyező, folyamatos hangos és néma olvasás. A tanult irodalmi és egyéb 
szövegek szerkezetének, tartalmának bemutatása. Az olvasott művekben néhány alapvető irodalmi 
téma fölismerése. Az epikai és lírai művek, a nép- és műköltészet jellemző vonásainak ismerete: a 
cselekmény részei, a szereplők, a szerkezet, a képiség, a zeneiség eszközei, az ütemhangsúlyos 
verselés. Személyes és olvasmányélmény egyszerű megfogalmazása elsősorban szóban. 
Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról szóban és rövid fogalmazásban. 
Leírás készítése tárgyról, személyről, tájról. Rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak, 
valamint szólások, közmondások jelentésének értelmezése a közösen feldolgozott ismeretterjesztő, 
tantárgyi-szakmai és szépirodalmi szövegekben. A gyakran használt és az olvasott művekben 
előforduló szavak jelentésének értelmezése. Jártasság a korosztály számára készült szótárak 
használatában. Tájékozódás a könyvtárban és a vizuális, audiovizuális, elektronikus segédletek 
(Internet, CD-ROM) körében. 

 

Nyelvtan 

 

A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes 
alkalmazásuk. A hangsúly, dallam, tempó, szünet és a nem nyelvi kifejezőeszközök 
(testbeszéd) használata a kommunikációs helyzetnek megfelelően. Az élőbeszéd tempójával 
egyező, folyamatos hangos és néma olvasás. Képesség a másolás, tollbamondás és emlékezet 
utáni írásra, önálló írásbeli feladatok megoldása. A hang, a szó és szóelem 
megkülönböztetése. Az igealak szóelemeinek felismerése. Alapismeretek a hangok 
képzéséről, tulajdonságairól. Jártasság a szótárak használatában. Tájékozódás a könyvtárban.  

 

  



6. osztály 

 

Irodalom 

 

Különböző témájú és műfajú szövegek értő olvasása, értelmes felolvasása. Jól olvasható írás, 
az írásos szöveg rendezett elhelyezése. Olvasmánytartalmak összefüggő ismertetése az 
időrend, az ok-okozati összefüggések bemutatásával, a műfaj és a téma megállapítása. Rövid 
tárgyszerű beszámoló a feldolgozott művekről: szerző, cím, téma, műfaj. Az epikai művekről 
néhány fontos adat megnevezése: a helyzet, a helyszín, a szereplők, a főhős életútjának 
állomásai, a cselekmény menete. Lírai művek formanyelvének (verselés, képiség) felismerése. 
Elbeszélés, leírás, jellemzés, beszámoló készítése megbeszélt olvasmányok vagy személyes 
élmény alapján. A személyes élmény néhány mondatos megfogalmazása az olvasott 
irodalmi művek szereplőinek jellemével, a műben megjelenített élethelyzetekkel, 
érzelmekkel kapcsolatban. Az irodalmi olvasmányokhoz, egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó 
információk gyűjtése a könyvtárban, az adatok elrendezése és feljegyzése. Jártasság a 
korosztály számára készült lexikonok használatában. 

 

Nyelvtan 

 

A beszédhelyzethez (címzett, szándék, tartalom) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz 
alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai és gyakorlati helyzeteiben. A nyelvi és 
nem nyelvi kifejezőeszközök helyes használata az élőbeszédben. Szövegben a szavak 
szófajának felismerése, megnevezés, a szófajok jellemzőinek, a szófajok helyesírására, helyes 
használatára vonatkozó szabályok ismerete és alkalmazása. 

 

7. osztály 

 

Irodalom 

 

A mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról a saját vélemény megfogalmazása az érvelés 
szabályait követve.  
A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, 
szövegmondás. Rendezett, egyéni íráskép. 
Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) szövegek 
szerkezetének és jelentésének bemutatása. Epikus olvasmányok, olvasott, látott drámai 
alkotások szerkezeti elemeinek elkülönítése, a fő- és mellékszereplők jellemzése. A 
szépirodalmi művekben megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek és gondolatok 
összefüggéseinek bemutatása szóban és írásban. A lírai formanyelv (ritmus, rím, hangzás, 
képiség) stíluseszközeinek felismerése, szakszerű megnevezése. Vázlat készítése szóbeli 
megnyilatkozáshoz, cselekményvázlat írása. 



A tárgyalt irodalmi művekhez, a mindennapi élet kérdéseinek megválaszolásához 
ismeretanyagok keresése a könyvtár nyomtatott és elektronikus információhordozóinak 
felhasználásával. 
Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációban és az elemző beszélgetésekben. 
 

Nyelvtan 

 

Részvétel a közéleti kommunikáció iskolai helyzeteinek különféle formáiban felszólalás, 
hozzászólás formájában. A mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról a saját vélemény 
megfogalmazása az érvelés szabályait követve. Udvarias együttműködés felnőtt és kortárs 
beszédpartnerekkel. 
Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak megnevezése, elemzése. A mondatfajták 
biztos megkülönböztetése. A szóalkotás gyakori módjainak fölismerése és elemzése. A tanult 
nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása: a központozás, a 
tanulmányok során előforduló tulajdonnevek, a belőlük képzett melléknevek helyesírásának, 
az egybe- és külön írás elveinek ismerete és megfelelő alkalmazása. A Magyar helyesírási 
szótár önálló használata.  
 

8. osztály 

Irodalom 

A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező felolvasása, 
elmondása. A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható esztétikus 
írás. A feldolgozott művekről, olvasmányélményekről, színházi előadásról összefoglalás 
készítése a témának, a kommunikációs alkalomnak megfelelő stílusban felelet vagy rövid 
írásos beszámoló formájában. A megismert műfajok stíluseszközeinek megnevezése 
tárgyszerűen a tanult szakkifejezésekkel, jellemzésük példákkal. Az olvasott művekben 
megjelenített emberi problémák bemutatása önálló véleménynyilvánítással. Ismeretek a 
magyar irodalom nagyobb korszakairól (reformkor, a XX. század első és második fele), néhány 
alkotó portréja, az olvasott művek elhelyezése a korban. 
A népszerű irodalom néhány gyakori műfajának ismerete, hatáskeltő eszközeik jellemzése. 
Jártasság az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában. 
Színházi előadás megtekintésének élménye alapján beszámoló készítése. Részvétel az 
improvizációs játékokban. 
 

Nyelvtan 

 

A köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő eltérések 

felismerése és a kommunikációs helyzetnek megfelelő használatuk.  

Tájékozottság és ítéletalkotás az alapvető tömegkommunikációs műfajokban, a média 
szerepének és hatásának felismerése. A szövegekhez kapcsolódó vizuális kifejezőeszközök 
ismerete, használata. 
A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező felolvasása, 
memoriterek elmondása. 



A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható, esztétikus írás. 
Beszámolók, kiselőadások készítése megfelelő stílusban szóban és írásban a kommunikációs 
alkalomnak megfelelően. 
Mondattani nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása szóban és írásban. A gyakorlatban 
használt mindennapi hivatalos iratok jellemzőinek ismerete. Tájékozottság a magyar nyelv 
eredetéről, helyéről a világ nyelvei között. 
 

  



NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ KÉPZÉS 1-8. ÉVFOLYAM 
 

A továbbhaladás feltételei német nemzetiségi nyelvből 

 

1. évfolyam 

Legyen képes a tanár német óravezetését megérteni, helyesen reagálni. 

Tudjon ismert témáról (tanári segítséggel) kérdésre válaszolni, képről egyszerű mondatot mondani. 

Képes legyen a gyakran használt szavakat nyomtatott szövegben felismerni. 

Ismerkedjen meg a tipikus német betűkkel.  

Legyen képes társaival együtt mondani mondókákat, versikéket, dalokat énekelni, helyes kiejtéssel és 

intonációval. 

 

Német népismeret: 

Ismerje a családi rokoni elnevezéseket, állat, gyümölcs neveket, házzal, berendezési tárgyakkal 

kapcsolatos szavakat tájszólásban is. 

Tudjon társaival együtt népi mondókákat elmondani és népdalokat énekelni (legalább hármat). 

 

2. évfolyam 

A tanult témákban tudjon kérdezni és válaszolni.  

Ismert témáról két-három mondatot tudjon mondani. 

Szóbeli utasításra reagáljon, tudja továbbadni.  

Ismerje a német betűket (német ABC-t). 

Tudjon rövid, ismeretlen szót nem tartalmazó mondatokat megfelelő hangképzéssel olvasni. 

Tudjon nyomtatott és írott szöveget másolni. 

Ismerje fel a kijelentő és kérdő mondatot, intonáció (hangsúly) alapján. 

Tudja, hogy a mondatot nagybetűvel kezdjük, a főneveket is úgy írjuk. 

 

3. évfolyam 

Tudja az ismert témákban tanult szavakat használni. 

Feldolgozott témakörökben tudjon érdeklődni, információkat adni. 

Egyszerű kérdésekre tudjon egyszerű választ adni, elutasítani, tagadni. 

Tanult, begyakorolt szöveget tudjon megfelelő hangsúllyal és ritmussal olvasni. 



Képes legyen adott kérdésekre szövegrészeket kikeresni.  

Ismerje a hangsúly érzelmi töltését. 

Képekről tudjon mondatokat alkotni. 

Tudjon ismert nyomtatott és írott szöveget lemásolni. 

Ismert szavakat intenzív gyakorlás után, tudjon diktálás után leírni. 

Ismerje és használja a mondatkezdő nagybetűt és a mondatvégi írásjeleket, magyarral egyező 

elválasztást. 

Tudja a főnevek egyes és többes számú alakjait, igéket jelen időben, a „haben” és „sein” segédigétek 

használni, szavakat szótárban kikeresni. 

 

4. évfolyam 

Értse a tanár utasításait, tudjon azokra reagálni. 

Ismert témában tudjon kérdezni, válaszolni és kontaktust teremteni, konkrét beszédhelyzetekben 

információkat adni.  

Legyen képes ismert témáról tanári irányítással mesélni, képről beszélni, egyszerű párbeszédet 

folytatni. 

Helyes hangsúllyal és hanglejtéssel tudjon rövid szöveget olvasni. 

Kérdések segítségével tudjon szövegrészt kikeresni, az olvasmány tartalmát röviden megfogalmazni.  

A német nyelvi sajátosságokat tudja használni írásban. 

Ismerje a tanult helyesírási szabályokat. 

Tanult témáról tudjon kérdéseket és válaszokat írni, hibátlanul másolni, személyes élményt rövid 

levélben megfogalmazni. 

Tudja a szófajok helyes alkalmazását. 

 

5. évfolyam 

A tanuló tudja a tanult szókincset aktívan beszédben használni.  

Tudjon információkat adni és kérni, egyszerű eseményekről mesélni. 

Tudjon egyszerű kívánságokat, kéréseket kinyilvánítani, felszólítani, egyszerű utasításokat adni. 

Legyen képes ismert témákban párbeszédet folytatni, képekről, dolgokról röviden beszélni. 

Olvasási tempója közelítse meg beszédtempóját.  

Tudjon megfelelő kiejtéssel és hangsúllyal olvasni. 

Értsen meg lexikailag ismert felolvasott szövegeket és tudjon azokról beszélni tanári irányítással.  

Tudjon írni meghívót, karácsonyi és húsvéti üdvözletet. 



Tudjon ismert témáról 3-4 egyszerű mondatot írni, bemutatkozni.  

Tudja a főnevek tárgy és részes esetét mondatban alkalmazni, előjáró szavak után is, igék jelenidejét 

alkalmazni.  

 

Német népismeret: 

Szerezzen ismereteket a saját iskoláról, a régi idők iskolájáról, családról, a lakás berendezéséről.  

Tudjon beszélni egy népszokásról.  

Tudni kell az év mezőgazdasági munkáiról. 

Ismerje egy település dűlőneveit (pl. Feked) 

Alapvető ismeretekkel kell rendelkezni a magyarországi német népzenéről. 

Három német népdalt megtanulni. 

Néhány táncmotívumot ismerni.  

 

6. évfolyam 

Tudjon ismert témában rövid párbeszédet alkotni. 

Tudja a tanult szavakat és kifejezéseket aktívan használni. 

Tudjon ismeretlen (de nyelvtanilag és lexikailag ismert) szöveget is folyékonyan olvasni. 

Tudjon megfelelő szó és mondat hangsúllyal és tartalmi felosztással olvasni. 

Tudjon saját kifejezésével önállóan kérdésekre válaszolni. 

Tudjon személyes tartalmú levelet írni, ismerje annak formai jegyeit.  

A tárgy és részes eset biztos alkalmazása követelmény.  

A határozatlan névmások a módbeli segédigék és az igék präsens és perfekt alakjának használata, 

valamint a melléknevek fokozása és összehasonlítása követelmény. 

 

7. évfolyam 

Bővítse a tanuló új, alapszókincshez tartozó szavakkal a szókincsét. 

Tudja a tanult szókincset a beszédhelyzettől függően használni. 

A mindennapi élet témáiról tudjon önállóan beszélni. 

Tudjon a tanuló ismeretlen szövegeket is érthetően, helyes hangsúllyal és tempóval olvasni. 

Értsen meg szótár segítségével egyszerűbb irodalmi szövegeket. 

Legyen képes saját gondolatait kifejezni, véleményt alkotni.  



Tudjon helyes időrendi sorrendben eseményekről, olvasmányokról mesélni.  

Tudjon a feldolgozott témákban levelet és fogalmazást írni.  

Írásbeli munkáiban tudja a tanult nyelvtani ismereteit és bővített szókincsét alkalmazni.  

A módbeli segédigéket jelen, egyszerű és összetett múltban tudja alkalmazni a tanult vonzatos igéket 

használni. 

A tanult kötőszavakkal mellé- és alárendelő mondatokat alkotni. 

 

8. évfolyam 

Legyen képes a tanuló német nyelvű partnerrel hétköznapi témákról társalogni, kontaktust teremteni. 

Tudjon kérdezni, információt kérni, kívánságait kifejezni. 

Tudja az alapvető beszédszándékokat.  

Beszéde legyen érthető. 

Tudjon tartalmilag összefüggő mondatokban mesélni, tudósítani, véleményt mondani.  

Életkorának megfelelő ismeretlen szöveget folyékonyan, érthetően, megfelelő tempóval, helyes 

hangsúllyal, kiejtéssel tudjon olvasni. 

Legyen képes szótár, kézikönyv, lexikon segítségével idegen szöveget megérteni. 

Ismerje az autentikus szövegeket. 

Tudjon a tanuló ismert témáról önállóan írni, tudósítani. 

Tudja a jellemzés, önéletrajz, leírás, levél tartalmi, formai jegyeit. 

Tudja gondolatait írásban is kifejezni, kérdezni, informálódni, személyeket leírni, jellemezni. A 

feltételes mód jelen és múlt idejét, valamint a „würde” és főnévi igeneves szerkezetét tudja használni. 

Az „und”, „aber”, „oder”, „sondern”, „denn”, „darum”, „deshalb”, dann”, „dass”, „will”, „ob”, „als”, 

„wenn”.kötőszavakat tudni kell alkalmazni. 

  



Minimum-követelmények angol nyelvből a 4-8. évfolyamon 
 

4. évfolyam 

Hallott szöveg értése: a tanuló 

képes követni a nonverbális 

elemekkel támogatott angol nyelvű 

óravezetést; egyszerű utasításokat 

megért; egyszerű szövegeket 

memoriterként felidéz; megérti a 

gyakoribb mindennapi 

beszédfordulatokat, kérdéseket; a 

megértést segítő feladatok 

segítségével néhány konkrét 

információt kiszűr. 

Szóbeli interakció: a tanuló képes 

egyszerű, játékos feladatokban 

részt venni, képes saját személyét 

érintő kérdésekre válaszolni; 

használja a legegyszerűbb 

üdvözlési, búcsúzási és 

bemutatkozási formulákat;  

Összefüggő beszéd: a tanuló képes 

rövid, egyszerű szövegeket 

elmondani; egyszerű nyelvi 

eszközökkel leírást adni 

önmagáról; használ néhány 

egyszerű nyelvtani szerkezetet, 

kötőszót. 

Olvasott szöveg értése: A tanuló 

képes felismerni az angol nyelven 

és az anyanyelven történő olvasás 

közti különbséget; felismeri és 

megérti a tanult szavakat; egyszerű 

szövegből néhány alapvető 

információt kiszűr; az olvasott 

szöveggel kapcsolatban egyszerű 

feladatokat elvégez. 

Íráskészség: a tanuló ismeri az 

angol ábécét; rövid szavakat, 

mondatokat lemásol; minta alapján 

rövid szövegeket alkot; személyes 

adatokra vonatkozó kérdésekre 

válaszol. 

 

 

5. évfolyam 

Hallott szöveg értése: a tanuló 

képes követni a kissé komplexebb 

formában elhangzó angol nyelvű 

óravezetést; a bővülő szókinccsel 

megfogalmazott, rövid, egyszerű 

utasításokat; ismert témákhoz 

kapcsolódó rövid kérdéseket és 

néhány mondatos szövegeket 

megért; a megértés során 

támaszkodik a szöveget kísérő 

nonverbális elemekre. 

Szóbeli interakció: a tanuló képes 

egyszerű nyelvi eszközökkel 

begyakorolt beszédfordulatokkal 

rövid beszélgetést folytatni a 

társakkal tanult témákról; képes 

alapvető információt adni 

önmagáról és kérni társaitól; 

különböző dolgokat kérni és adni 

az udvariassági formulák 

ismeretében; aktívan részt vesz 

versek, dalok, mondókák, mesék 

előadásában, szóbeli nyelvi 

játékokban. 

Összefüggő beszéd: a tanuló képes 

rövid, egyszerű szövegeket 

elmondani; párbeszédet társaival 

előadni; összefüggő leírást adni 

önmagáról és környezetében 

előforduló tárgyakról, élőlényekről 

és eseményekről; szerepjátékban 

részt venni;   

Olvasott szöveg értése: a tanuló 

képes egyszerű szövegekben az 

ismert szavakat, kifejezéseket 

felismerni és megérteni; a szöveg 

lényegét megérteni, az ismeretlen 

szavakat kikövetkeztetni; az 

olvasott szöveggel kapcsolatban 

kérdéseket megfogalmazni, illetve 

azokra válaszolni; képes 

szövegrészeket képekkel 

párosítani, történet alapján képeket 

sorba rendezni. 

Íráskészség: a tanuló képes 

szavakat lemásolni, emlékezetből, 

illetve és hallás után leírni; ismert 

témákról rövid, egyszerű 

mondatokat írni; minta alapján 

különböző műfajú, életkorának 

megfelelő témájú rövid szöveget 

alkotni; egyszerű nyelvi 

szerkezeteket használni; egyszerű 

kérdőíveket és adatlapokat 

kitölteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. évfolyam 

Hallott szöveg értése: a tanuló 

képes a tanári utasításokat és az 

órai tevékenységekkel kapcsolatos 

kifejezéseket megérteni; ismert 

témákhoz kapcsolódó rövid 

megnyilatkozásokat megért; a 

mindennapi témakörökben 

elhangzó szövegekben az ismerős 

fordulatokat felismeri, ezek 

segítségével következtet a szöveg 

tartalmára; a szöveg lényegét 

kiszűri; alkalmaz néhány megértést 

segítő stratégiát. 

Szóbeli interakció: a tanuló képes 

rövid beszélgetést folytatni 

társaival önmagáról és közvetlen 

környezetéről; meg nem értés 

esetén visszakérdez, elismételtet; 

képes beszélgetés 

kezdeményezésére és 

figyelemfelhívásra; egyszerű 

nyelvi eszközökkel reagál spontán 

helyzetekre; egyszerű kérdéseket 

tesz fel, illetve válaszol az ismert 

témákról. 

 

Összefüggő beszéd: a tanuló képes 

munkájáról beszámolni egyszerű 

nyelvi eszközökkel és nyelvtani 

szerkezetekkel; képes a szavakat, 

cselekvéseket, történéseket 

kötőszavakkal összekapcsolni; 

minta alapján, tanári segítséggel 

összefüggő szöveget alkotni; 

egyénileg vagy csoportosan 

létrehozott alkotást bemutatni 

(jelenet, projekt, plakát); ismert 

szöveg elmondása a célnyelvi 

normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban. 

Olvasott szöveg értése: a tanuló 

képes különböző műfajú egyszerű 

szövegek lényegét megérteni; 

azokból információt kiszűrni; 

egyszerű informatív szövegből 

(brosúra, plakát, feliratok) 

tárgyszerű információt kiemelni; 

egyszerűsített nyelvezetű irodalmi 

műveket elolvasni, azok tartalmát 

értelmezni. 

Íráskészség: a tanuló képes 

különböző műfajú rövid 

szövegeket írni: képeslap, SMS, 

meghívó, üzenet; képes 

projektmunkát végezni társaival; 

különböző típusú kreatív 

szövegeket alkotni: naplórészlet, 

dalszöveg, versike; a közösen 

feldolgozott olvasott szöveghez 

kapcsolódó írásbeli feladatokat 

elvégezni; írásbeli nyelvi 

játékokban részt venni.  

Követelmények a 6. évfolyam 

végén: A1 szintű nyelvtudás. 

A KER A1 tartalma: 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. 

 

7. évfolyam 

Hallás utáni értés: a tanuló 

megérti az osztálytermi 

utasításokat és az ismert témákhoz 

kapcsolódó egyszerű kérdéseket és 

kijelentéseket; a tanult 

témakörökben az elhangzó 

szövegben megérti a tanult 

szavakat, kifejezéseket és ezekből 

következtetést von le a szövegek 

tartalmára vonatkozóan, kiszűri a 

lényeget és az alapvető 

információkat részben segítő 

feladatokra támaszkodva. 

Szóbeli interakció: a tanuló 

egyszerű nyelvi eszközökkel és 

beszédfordulatokkal közvetlen 

információcserét igénylő 

szituációkban kommunikál; képes 

egyszerű tényszerű információk 

megszerzésére és továbbadására; 

kifejezi véleményét, gondolatait és 

érzelmeit; részt vesz rövid 

párbeszédben és beszélgetésekben; 

tudatosan használja az angol 

nyelvet az órai munka során. 

Összefüggő beszéd: a tanuló képes 

egyre bővülő szókinccsel, 

egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával összefüggően 

beszélni saját magáról és 

közvetlen környezetéről; képes 

munkáját bemutatni és rövid, 

egyszerű történeteket elmesélni; 

előre megírt szerepet eljátszani 

egyszerű mondatfajták és 

nyelvtani szerkezetek 

használatával.  

Olvasott szöveg értése: a tanuló 

képes ismerős témákról szóló 

szöveget megérteni, az ismeretlen 

nyelvi egységeket kikövetkeztetni 

a szövegkörnyezetből; alapvető 

információkat kiszűni hirdetések, 

prospektusok, menetrend, étlap 

szövegéből; egyszerű üzeneteket, 

leveleket megérteni; a 

szövegekkel kapcsolatban 

szövegértési feladatokat elvégezni; 

egyszerűsítet nyelvezetű irodalmi 

Íráskészség: a tanuló képes 

szavakat, rövid szövegeket 

diktálás után leírni; összefüggő 

mondatokat írni saját magáról és 

közvetlen környezetéről; az írást a 

kommunikáció eszközeként 

használni egyszerű 

interakciókban; mondatait 

kötőszavakkal összekapcsolni; 

egyszerű írásos mintákat kreatívan 

átírni. 

Előzetes tudás: A1 nyelvi szint 



szöveget elolvasni, lényegét 

megérteni. 

8. évfolyam 

Hallás utáni értés: a tanult 

témakörökben egyszerű szöveget 

megért, a megértéshez alkalmaz 

néhány stratégiát, pl., a 

szövegkörnyezetből kikövetkezteti 

az ismeretlen nyelvi egységek 

jelentését; a szöveg lényegét 

megértve következtetéseket von le 

a szöveg műfajára, tartalmára 

vonatkozóan; az elhangzott 

szövegben követi a beszélők 

gondolatmenetét; különböző 

beszélőket egyre nagyobb 

biztonsággal megért;  

Szóbeli interakció: a tanuló képes 

a mindennapi életben előforduló 

szituációkban kérdéseket feltenni, 

illetve azokra válaszolni; megteszi 

az első lépéseket a spontán 

nyelvhasználat felé; egyre több 

kompenzációs stratégiát használ a 

partner megértése érdekében; 

törekszik a nyelvi normákhoz 

közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra;   

Összefüggő beszéd: a tanuló képes 

egyszerű állítások, 

összehasonlítások, magyarázatok 

és indoklások megfogalmazására; 

szavak, szócsoportok, egyszerű 

cselekvések összekapcsolására, 

ok-okozati összefüggések 

kifejezésére lineáris kötőszavak 

alkalmazásával; beszéde során 

alkalmaz néhány megértést segítő 

stratégiát; aktívan részt vesz 

önálló vagy csoportban létrehozott 

alkotások (prezentáció, project, 

plakát, élménybeszámoló) jegyzet 

alapján történő előadásában; 

kiejtése, intonációja, 

beszédtempója közelít a célnyelvi 

normához. 

Olvasott szöveg értése: a tanuló 

képes életkorának megfelelő 

autentikus szöveg tartalmát és 

lényegét megérteni; alapvető 

információkat kiszűrni és 

rendezni; a szövegértési 

stratégiákat kreatívan alkalmazni; 

információt szerezni hagyományos 

és elektronikus forrásból; 

érdeklődik a célnyelvi kultúra 

iránt; angol nyelven írt 

egyszerűsített irodalmi műveket 

elolvas és a cselekményt követi; 

önállóan alkalmaz néhány, a 

megértést segítő stratégiát; ismert 

témájú kisfilmeket, multimédiás 

anyagokat megért. 

Íráskészség: a tanuló képes 

különböző szövegfajtákat 

létrehozni (élménybeszámoló, 

blog, naplóbejegyzés, levél); 

ismeri az egyes műfajok alapvető 

stílusjegyeit; képes egyszerű 

szöveget írni az őt érdeklő 

témákról; egyszerű írásos mintákat 

követve írását konkrét és 

személyes tartalmakkal 

megtölteni; leírást, képaláírást, 

élménybeszámolót készíteni. 

Követelmények a 8. évfolyam 

végén: A2 szintű nyelvtudás. 

A KER A2 szint tartalma:  

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. 

 



Két tanítási nyelvű oktatás 1-8. 

1. évfolyam 

Hallott szöveg értése: a tanuló képes követni a 

nonverbális elemekkel erősen támogatott angol nyelvi 

óravezetést; megérti az egyszerű utasításokat; fel tud 

idézni néhány egyszerű versikét, mondókát. 

 

Szóbeli interakció: a tanuló képes részt venni 

gyermekjátékokban, egyszerű játékos feladatokban; 

képes tevékenységekkel reagálni egyszerű tanári 

utasításokra; képes egyszerű, saját személyét is érintő 

kérdések megválaszolására. 

 

2. évfolyam 

Hallott szöveg értése: a tanuló képes követni az angol 

nyelvi óravezetést, követi a lassú, tiszta kiejtésű 

beszédet, végrehajtja az általa hallott utasításokat, 

egyszerű szövegeket képes memoriterként felidézni, 

megérti a gyakoribb, mindennapi beszédfordulatokat, 

melyek személyével és a környezetével kapcsolatosak. 

 

Szóbeli interakció: a tanuló képes aktívan részt venni 

az interakciót igénylő angol nyelvi 

gyermekjátékokban, bekapcsolódik egyszerű, játékos 

feladatokba; képes egyszerű kérdésekre válaszolni, 

felszólításokra reagálni; képes egyszerű tanári 

utasításokra tevékenységekkel reagálni; kérni és adni 

másoknak, valamint egyszerű mondatokkal 

bemutatkozni. 

 

 

3. évfolyam 

Hallott szöveg értése: a tanuló 

képes követni a kissé komplexebb 

formában elhangzó angol nyelvi 

óravezetést; megérti az 

osztálytermi tevékenységhez 

kapcsolódó egyszerű tanári 

utasításokat; megérti az ismert 

témákhoz kapcsolódó rövid 

kérdéseket; felismeri az ismerős 

szavakat; a megértést segítő 

feladatok segítségével néhány 

konkrét információt kiszűr. 

Szóbeli interakció: a tanuló képes 

egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésekre, 

felszólításokra reagálni; a 

legegyszerűbb üdvözlési, 

búcsúzási és bemutatkozási 

formulákat használni; képes 

kérdésekre kérésekre rövid 

válaszokkal reagálni; néhány 

egyszerű mondatszerkezetet példa 

alapján használni. 

 

Összefüggő beszéd: a tanuló képes 

rövid, egyszerű szövegeket 

elmondani, társaival párbeszédet 

előadni; egyszerű nyelvi 

eszközökkel leírást adni 

önmagáról; használ néhány 

egyszerű nyelvtani szerkezetet, 

kötőszót; képes alkalmazni az 

angol nyelven tanult tantárgyak 

szókincsét. 

 

Olvasott szöveg értése: a tanuló 

képes felismerni az anyanyelven és 

az angol nyelven történő olvasás 

közti különbséget; felismeri az és 

megérti az ismert szavakat; 

egyszerű, autentikus szövegből 

kiszűr néhány alapvető 

információt; képes az olvasott 

szövegre vonatkozó egyszerű 

feladatokat elvégezni; képes 

kreatívan használni készségeit az 

olvasott szövegek értelmezéséhez.  

 

Íráskészség: a tanuló képes 

felismerni az anyanyelven és az 

angol nyelven történő írás közti 

különbséget; ismeri az angol 

ábécét; rövid szavakat, mondatokat 

lemásol; minta alapján rövid 

szövegeket alkot, személyes 

adatokra vonatkozó kérdésekre 

válaszol. 

 

 

4. évfolyam 

Hallott szöveg értése: a tanuló 

képes a célnyelvi óravezetést 

követni; megérti az egyszerű 

kérdéseket és a néhány mondatból 

álló szóbeli megnyilvánulásokat; 

felismeri a tanult szavakat a hallott 

szövegben és ezek segítségével 

következtet a szöveg témájára, 

egyszerű szövegekben konkrét 

információt megtalál, a megértést 

segítő stratégiák közül néhányat 

önállóan alkalmaz. 

Szóbeli interakció: a tanuló képes 

a kérés, köszönet és a sajnálkozás 

kifejezésére; rövid 

megnyilatkozásokat megért és 

azokra reagál; ismert témákhoz 

kapcsolódó, egyszerű nyelvi 

eszközöket tartalmazó rövid 

párbeszédet eljátszik; képes dalok, 

történetek, mondókák előadására; 

egyszerű kérdéseket tesz fel 

társainak ismert témákból; válaszol 

Összefüggő beszéd: a tanuló képes 

egyszerű nyelvi eszközökkel 

önálló leírást adni önmagáról, 

társairól és a környezetében 

előforduló tárgyakról, 

élőlényekről, egyszerű nyelvi 

szerkezeteket és mondatfajtákat 

használva; kötőszavakkal kapcsol 

össze egyszerű cselekvéseket és 

történéseket; kreatívan használja a 

célnyelven tanult szókincset; képes 

elmondani egy-egy megtanult 



 a hozzá intézett kérdésekre, rövid 
beszélgetést folytat társaival. 

 

szöveget a célnyelvihez közelítő 

kiejtéssel, intonációval és 

beszédtempóval. 

Olvasott szöveg értése: a tanuló 

képes felismerni és megérteni az 

egyszerű mondatokban az ismert 

szavakat és kifejezéseket; 

támaszkodik a megértést segítő 

elemekre; megérti a különböző 

műfajú, egyszerű szövegek 

lényegét; képes kreatívan használni 

készségeit és képességeit az 

olvasott szöveg értelmezéséhez; 

kialakul a célnyelvi kultúra iránti 

érdeklődése. 

 

Íráskészség: a tanuló képes 

különböző, ismert témájú rövid 

szövegeket alkotni; a közösen 

feldolgozott olvasott szöveghez 

kapcsolódó feladatokat elvégezni; 

képes kreatívan alkalmazni a 

nyelvi órákon és az angolul tanult 

tantárgyak szókincsét az őt 

érdeklő, rövid szövegek alkotása 

során.  

 

Követelmények a 4. évfolyam 

végén: A1 szintű nyelvtudás. 

A KER A1 tartalma: a tanuló 

személyére, családjára, 

közvetlen környezetére 

vonatkozó, gyakran használt 

szavak, szókapcsolatok 

megértése, lassú, tagolt beszéd 

esetén. Hirdetésekben, 

plakátokon vagy katalógusban 

ismert szavak megértése. A 

mindennapi élettel kapcsolatos 

egyszerű kérdések feltevése, 

egyszerű kérdésekre válaszadás. 

Önmaga, családja és lakóhelye 

bemutatása. Képeslap, rövid 

egyszerű szöveg írása, személyi 

adatok kitöltése nyomtatványon. 

 

 

5. évfolyam 

Hallott szöveg értése: a tanuló 

megérti az osztálytermi 

tevékenységekhez kapcsolódó 

tanári utasításokat, az ismert 

témákhoz kapcsolódó egyszerű 

kérdéseket; felismeri a tanult 

szavakat, kifejezéseket, s ezekből 

következtet a szöveg tartalmára; a 

megértést segítő feladatok 

segítségével képes kiszűrni a 

szöveg lényegét. 

 

Szóbeli interakció: a tanuló képes 

kommunikálni egyszerű 

feladatokban számára ismert 

témákról, egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt nyelvi 

fordulatokkal; kérdéseket tesz fel 

mindennapi szituációkban, 

válaszol a hozzá intézett 

kérdésekre; rövid párbeszédeket 

folytat. 

 

Összefüggő beszéd: a tanuló egyre 

bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal, röviden, 

összefüggően beszél saját magáról 

és közvetlen környezetéről; 

élménybeszámolót készít; 

egyszerű, rövid történeteket 

elmesél; egyszerű mondatfajtákat 

helyesen használ. 

 

Olvasott szöveg értése: a tanuló 

megérti az ismerős témákról szóló 

rövid történeteket; alapvető 

információkat megtalál bennük; 

életkorának megfelelő témájú 

szöveg lényegét megérti; az 

olvasott szövegekre vonatkozó 

feladatokat képes elvégezni. Képes 

egyszerűsített angol nyelvű 

irodalmi szövegek olvasására.  

 

Íráskészség: a tanuló képes 

összefüggő mondatokat írni 

számára ismerős témákról; 

egyszerű üzeneteket, levelet 

megfogalmaz; gondolatait 

kőtőszavakkal kapcsolja össze; 

mondanivalóját szükség szerint 

vizuális eszközökkel is 

alátámasztja. 

 

 

 

 

 

6. évfolyam 

Hallott szöveg értése: a tanuló 

megérti az ismert témákhoz 

kapcsolódó kérdéseket, 

kijelentéseket; felismeri a tanult 

szavakat, szó- és 

beszédfordulatokat és ezekből 

következtet a szöveg témájára, 

tartalmára és lényegére; követi a 

beszélők gondolatmenetét; egyre 

önállóbban alkalmaz néhány 

szövegértést segítő stratégiát. 

 

Szóbeli interakció: a tanuló képes 

kommunikálni közvetlen 

információcserét igénylő 

helyzetekben, számára ismert 

témákról, rövid párbeszédet folytat 

ismert témákról; megteszi az első 

lépéseket a spontán nyelvhasználat 

útján; tudatosan alkalmaz egyre 

több kompenzációs stratégiát, hogy 

megértesse magát; törekszik a 

célnyelvi normához közelítő 

kiejtésre és tempóra. 

Összefüggő beszéd: a tanuló 

egyszerű beszédfordulatokat 

használva beszél önmagáról és 

környezetéről, saját munkáját be 

tudja mutatni; egyszerű állításokat, 

összehasonlításokat, 

magyarázatokat, indoklásokat meg 

tud fogalmazni; képes ok-okozati 

összefüggéseket kifejezni. 

 



 

Olvasott szöveg értése: a tanuló 

különböző műfajú életkorának 

megfelelő témájú rövid szövegeket 

megért; ismert szavak alapján 

következtet az ismeretlen szavak 

jelentésére; egyszerű használati 

utasítások, prospektusok 

szövegéből alapvető információkat 

kiszűr; megérti a szövegek 

lényegét; érdeklődik a célnyelvi 

kultúra iránt; egyszerűsített angol 

nyelvi irodalmi műveket képes 

elolvasni, a cselekményt 

értelmezni.  

 

Íráskészség: az írást a 

kommunikáció eszközeként 

alkalmazza egyszerű 

interakciókban; gondolatait 

összetett mondatokban fejezi ki 

alapszókincse kreatív 

használatával; ismeri és követi az 

alapvető írásbeli műfajok 

szerkezeti és stílusjegyeit: leírás, 

élménybeszámoló, árbeszéd, levél, 

üzenet. 

 

 

 

Követelmények a 6. évfolyam 

végén: A2 szintű nyelvtudás. 

A KER A2A tartalma: 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, 

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. 
 

7. évfolyam 

Hallott szöveg értése: a 

tanuló képes főbb vonalaiban 

megérteni az ismerős 

témákról szóló köznyelvi 

beszédet; megérti a beszélők 

álláspontjának lényegét; a 

telefonbeszélgetésben 

elhangzó alapvető 

információkat; az egyszerű 

nyelvezetű rádiós és 

televíziós hírműsorok 

lényegét. 

 

Szóbeli interakció: a tanuló 

képes a mindennapi élet 

alapvető helyzeteiben 

spontán módon boldogulni; 

képes gondolatokat cserélni, 

véleményt mondani; 

társalgásban időnként 

visszakérdezve részt venni; 

utasításokat adni, követni és 

kérni; érzelmeit kifejezni; 

órai interakciókban részt 

venni.                      

Összefüggő beszéd: a tanuló 

képes begyakorolt 

szerkezetekkel a szintnek 

megfelelő témakörökben 

magát kifejezni; a 

folyamatoshoz közelítően 

beszélni; képes elbeszélések, 

leírások lényegét 

összefoglalni; történetet 

elmondani; elképzelt vagy 

valós eseményeket 

bemutatni; könyv vagy film 

cselekményét vázlatosan 

bemutatni, véleményt, 

érzelmeket kifejezni. 

Olvasott szöveg értése: a 

tanuló képes megérteni a 

hétköznapi nyelven írt, 

érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő 

autentikus vagy kismértékben 

szerkesztett szövegeket; 

képes felismerni az érvelések 

gondolatmenetét.  

Íráskészség: a tanuló képes 

egyszerű, rövid, összefüggő 

szövegeket megfogalmazni 

ismert, hétköznapi témákról; 

tud írásban beszámolni 

eseményekről, élményeiről és 

véleményéről; képes 

interakciót elkezdeni, 

fenntartani és befejezni. 

 

8. évfolyam 

Hallott szöveg értése: a 

tanuló képes megérteni a 

köznyelvi beszédet ismerős 

témákról; képes megérteni a 

résztvevők érveit; kiszűrni a 

képekkel támogatott, 

érdeklődési körébe tartozó 

Szóbeli interakció: a tanuló 

képes a mindennapi életben 

előforduló társalgást 

kezdeményezni és abban részt 

venni, nem értés esetén 

magyarázatot, segítséget 

kérni; érzelmeit kifejezni; 

Összefüggő beszéd: a tanuló 

képes a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával a témák 

lényegét kifejteni; 

elbeszélések vagy leírások 

tartalmát összefoglalni; képes 

önellenőrzés, önkorrekció 



  

  

témájú hallott szöveg 

információit; megérti az 

egyszerű műszaki 

információkat; követni tudja a 

részletes útbaigazítást; 

felismeri az okot, 

magyarázatot, 

következményt vagy 

ellentétet előrejelző szavakat; 

ismeretlen szavakat a 

szövegkörnyezetből 

kikövetkeztet; szükség esetén 

visszakérdez, ismétlést vagy 

magyarázatot kér.  

problémákat felvetni, érvelni, 

álláspontját megvédeni; a 

beszélgetés lényegét 

összefoglalni; felkészülés 

után strukturált interjút 

készíteni; egy utazás során 

felmerülő gondokat 

megoldani, utánakérdezni, 

tisztázni, információt 

gyűjteni, pontosítani, az elemi 

szókincset viszonylag 

magabiztosan és pontosan 

használni. 

után gondolatait 

újrafogalmazni, más 

stratégiát választani; érvelni; 

a folyamatoshoz közelítő 

intonációt, kiejtést és 

beszédtempót alkalmazni. 

Olvasott szöveg értése: a 

tanuló képes kiszűrni a 

szükséges információkat 

hosszabb szövegekből is; az 

érvelés gondolatmenetét és a 

lényeges következtetéseket 

felismeri; megérti az érzések 

és vágyak kifejezését; 

felismeri az egyszerű 

szövegfajták felépítését; a 

szövegkörnyezetből 

ismeretlen szavakat, 

kifejezéseket kikövetkeztet; 

egynyelvű és kétnyelvű 

szótárt egyaránt használ.  

Íráskészség: a tanuló tud 

jegyzetet készíteni olvasott 

köznyelvi szövegből, illetve 

saját ötletről; minták alapján 

képes több ismert műfajban 

is rövid, lényegre törő 

szövegeket létrehozni a 

műfaj főbb 

jellegzetességeinek és 

alapvető stílusjegyeinek 

követésével; képes 

véleményt kifejező üzenetet, 

kommentet írni (pl. internetes 

fórumon, blogban); 

formanyomtatványt, 

kérdőívet kitölteni, online 

ügyintézésben részt venni; 

lényegre koncentráló leírást 

készíteni; tényszerű 

információkat összefoglalni; 

egyszerű, tagolt írásművet 

létrehozni; irányított 

fogalmazási feladatokban a 

kötött tartalmat 

megjeleníteni. 

Követelmények a 8. 

évfolyam végén: B1 szintű 

nyelvtudás.  

A KER B1 tartalma: a 

tanuló képes főbb 

vonalaiban megérteni a 

köznyelvi beszédet, ha az 

ismerős témákról folyik. A 

tanuló képes a mindennapi 

élet legtöbb helyzetében 

boldogulni, képes 

gondolatokat cserélni, 

véleményt mondani, 

érzelmeit kifejezni és 

stílusában a 

kommunikációs helyzethez 

alkalmazkodni. A tanuló 

képes begyakorolt 

szerkezetekkel a 

folyamatoshoz közelítően 

beszélni. A tanuló képes 

megérteni a hétköznapi 

nyelven írt, lényegre törő,  

szövegekben az általános 

információkat. A tanuló 

több műfajban is képes 

egyszerű, rövid, összefüggő 

szövegeket fogalmazni, 

megnyilatkozásaiban már 

megjelennek a műfaji 

sajátosságok és a különböző 

stílusjegyek. 



 

MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAM 

 

Követelmények 1.oszt. 

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. 
 
 

Követelmények 2.oszt. 

 

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 
hányadosalakját; 

 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. 

Követelmények 3.oszt. 

 

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. 
 

Követelmények 4.oszt. 

 
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. 
  



Matematika osztályozó vizsga követelményei: 1. évfolyam (NAT2012) 

 
GONDOLKODÁSI  MÓDSZEREK 
Gyakorlottság konkrét dolgok összehasonlításában. 
Közös és eltérő tulajdonságok megnevezése. Csoportosítások közös tulajdonságok alapján. 
Halmazok számosságának meghatározása, összehasonlítások végzése a matematikai jelek 
alkalmazásával. A < , >, = jelek biztos használata. 
 
SZÁMELMÉLET, ALGEBRA 
Biztos számfogalom, számlálás, mérés 20-ig.  
A számok jelének ismerete, írásuk, olvasásuk 20-ig. 
Tájékozódás a számegyenesen, adott szám egyes szomszédainak megnevezése. 
A páros és páratlan számok felismerése. 
Tevékenységről, képről összeadás, kivonás, bontás, pótlás lejegyzése. 
Összeadás, kivonás, bontás, pótlás megjelenítése tevékenységgel. 
Kijelölt összeadás, kivonás, pótlás elvégzése eszközzel, számegyenesen, rajzos ábrázolással. 
Gyakorlottság az összeadás és kivonás eszköz nélküli elvégzésében is. 
Gyakorlottság egyszerű szöveges feladatok szemléltetésében, értelmezésében, 
megoldásában. 
 
FÜGGVÉNYEK, AZ ANALÍZIS ELEMEI 
Állandó különbségű sorozatok folytatása. 
Növekvő és csökkenő számsorozat folytatása adott szabállyal. 
Egyszerűbb szabályjátékok megoldása adott szabállyal. 
 
GEOMETRIA, MÉRÉSEK 
Egyszerű geometriai alakzatok felismerése, szétválogatása tulajdonságaik szerint. 
Helymeghatározás a tanult fogalmak szerint. A múlt, jelen és a jövő megkülönböztetése. 
Gyakorlottság hosszúságok, űrtartalmak meg és kimérésében, összehasonlításában. 
Méregetés kétkarú mérlegen. A mérés előtt becslés végzése. 
A m, kg, l egységek ismerete. A hét, nap, óra időtartamok használata 
 

  



MATEMATIKA 5-8. ÉVFOLYAM (NAT 2007) 

Minimum követelmények 

5. évfolyam  

Számtan, algebra  
• A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám 
összehasonlítása. 
• A tízes számrendszer biztos ismerete. 
• Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Egyjegyű 
nevezőjű, pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két 
tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése. 
• Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. 
• Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.  
 
Összefüggések, függvények, sorozatok 
• Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása. 
Geometria, mérés  
• Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. 
• Felezőmerőleges szemléletes fogalma. 
• Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét 
esetekben. Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét 
gyakorlati feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei. 
 
 Valószínűség, statisztika 
• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. 
• Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 
 

6. évfolyam  

 
Gondolkodási módszerek 
• Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban. 
 
Számtan, algebra 
• Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel. 
• 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság. 
• A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása 
következtetéssel. 
• Egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel. 
Összefüggések, függvények, sorozatok 
• Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 
• Arányossági következtetések. 
Geometria, mérés  
• Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben. Geometria, mérés 
• A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. 
• Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése. 
• Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges 
szerkesztése. 
• Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása. 
• Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek 
átváltása.  
 
Valószínűség, statisztika 
• Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. 
• Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 
 



7. évfolyam  

Gondolkodási módszerek 
• Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli közlése. 
• Egyszerű állítások igazságának eldöntése. 
• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén. 
 
Számtan, algebra 
 
• Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolút értékű egészek, törtek, tizede törtek körében egyszerű 
esetekben. 
• 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja. 
• Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű, konkrét feladatokban. 
Egyszerű százalékszámítási feladatok. 
• Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése. 
• Egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása. 
• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is.  
 
Összefüggések, függvények, sorozatok 
• Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben. 
• Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén 
szabály(ok) keresése. 
Geometria 
• Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos 
mértékegységeinek ismerete. 
• Háromszögek területének kiszámítása. 
• Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése. Szögfelező szerkesztése. 
• Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések. 
• Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege. 
• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése. 
Valószínűség, statisztika 
• A gyakoriság fogalma. 
• Egyszerű grafikonok olvasása, készítése.  
 

8. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 
• Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás. 
• Szövegértelmezés egyszerű esetekben. 
• A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén. 
• Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása. 
 
Számtan, algebra 
• Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerűesetekben a racionális számkörben. 
• Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása. 
• Elsőfokú egyenletek megoldása. 
• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 
Összefüggések, függvények, sorozatok 
• Az a x+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén. 
Geometria 
• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata. 
• Adott pont eltolása adott vektorral. 
• Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban. 
• Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül). 
Valószínűség, statisztika 
• Relatív gyakoriság. 



• Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban. Grafikonok 
készítése, olvasása egyszerű esetekben. 

 

  



FIZIKA 7-8. ÉVFOLYAM 

 
Az osztályozó vizsga minimum követelményei, a továbbhaladás feltételei FIZIKA tantárgyból. 
 

 7. osztály  

 A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a 
látottak elmondására, egyszerű tapasztalatok életkorának megfelelő értelmezésére. 

 Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út, sebesség, tömeg, 
erő, hőmérséklet, energia, teljesítmény) a mindennapi életben is használt 
mértékegységeit. 

 Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben. 

 Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelentőségével. Értse, 
hogy egyszerű gépekkel csak erőt takaríthatunk meg, munkát nem. 

 Legyen képes kisebb csoportokban, társaival együttműködve egyszerű kísérletek, 
mérések elvégzésére, azok értelmezésére.  

 
Az osztályozó vizsga minimum követelményei, a továbbhaladás feltételei FIZIKA tantárgyból. 
 

8. osztály 

 

 A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán 
kívüli életben. egyaránt. 

 Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását. 

 Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. legyen képes 
tanári irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására, feszültség- és 
árammérésre. 

 Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat. 

 Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának 
lehetőségeit. 

 Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint. 

 Legyenek tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, 
ismerje a szemüveg szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszközöket. 

 Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézikönyvei, 
természettudományos ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között.  

  



 

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM 

 
A továbbhaladás feltételei biológia tantárgyból : 
 

7. évfolyam 

 

a 7. évfolyam végén a tanuló 

 – tudja a vizsgálódások menetét és eredményét a helyes szaknyelv használatával 

ismertetni, 

 – tudja az információhordozók ismereteit hasznosítani tudásának bővítéséhez, 

kiselőadások összeállításához, 

 – tudjon táplálkozási láncokat összeállítani a megismert fajokból, 

 – értse és tudja példákkal bizonyítani a környezet–életmód szervezet, valamint a szervek 

felépítése és működése közti ok–okozati összefüggéseket, 

 – tudja önállóan használni a megismerési algoritmusokat az élőlények jellemzéséhez, 

 – ismerje az életközösségek bioszférában betöltött szerepét, veszélyeztetettségét és 

védelmük fontosságát, 

 – figyelje környezetét, vegye észre változásait, állapotának romlását és tegyen meg 

mindent ennek megakadályozására, 

 – váljon a természet és a környezet aktív védelmezőjévé. 

Értékelés szempontjai 

 1. Milyen szinten sajátította el a tanuló szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat? 

 2. Ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat? 

 3. Felismeri-e az élőlényeket, azok hasonlóságait, különbségeit? 

 4. Tudja-e példákkal bizonyítani a megismert oksági összefüggéseket? 

 5. Képes-e a megismert élőlények rendszerezésére? 

 6. Tudja-e ismereteit alkalmazni? 

 7. Miként tud önállóan  ismereteket szerezni, vizsgálódásokat, kísérleteket, végrehajtani és 

a tapasztalataiból következtetéseket levonni? 

 8. Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet és egészségvédelem, 

valamint a permanens önművelődés igénye? 

8. évfolyam 

 
a 8. évfolyam végén a tanuló 

 – ismerje az emberi test szerveződését, szervrendszereinek felépítését és működését, 

 – lássa az egyes szervek, szervrendszerek felépítésében és működésében  

a rész–egész viszonyát, 

 – értse az életfolyamatok visszafordíthatatlanságát, az egyes szerveződési szintek 

szerkezete és működése, valamint a környezet–életmód–szervezet egészségi állapota 

közötti oksági összefüggéseket, 

 – tudja használni az élelmiszerek, ételek tápanyagainak energiatáblázatát, 

 – vállalja nemiségét és a hozzá tartozó felelősségteljes magatartást, 



 – tudja, hogy a biológiai és a társadalmi érettség nem azonos, 

 – legyen képes az érzékszervi csalódások felismerésére, kiküszöbölésére, 

 – ismerje a káros szenvedélyek szervezetre gyakorolt hatását, tudjon a csábításnak 

ellenállni, 

 – tudja, hogy az egészség érték, s törekedjen megőrzésére, 

 – tudja, hogy az egyedfejlődés szintje nagyon különböző, az átlagtól való eltérés 

legtöbbször nem betegség, 

 – tudja, mikor kell orvoshoz fordulni és a betegség milyen szakrendeléshez tartozik, 

 – sajátítsa el a bőrápolás, a személy higiéné és az elsősegély-nyújtás legfontosabb 

ismereteit és gyakorlatát. 

Az értékelés szempontjai 

 1. Milyen szinten sajátította el a szaknyelvet és a testtopográfiai ismereteket? 

 2. Ismeri-e az emberi szervezet felépítésével és működésével kapcsolatos tényeket, 

fogalmakat? 

 3. Felismeri-e az emberi szervezet felépítésében és működésében a hasonlóságokat, 

különbségeket? 

 4. Érti és tudja-e példákkal bizonyítani a megismert oksági összefüggéseket? 

 5. Tudja-e a szervezetének felépítésével, működésével kapcsolatos ismereteit egyéni 

életében és társas kapcsolataiban alkalmazni? 

 6. Képes-e az egészséges életvitel szokásainak elsajátítására és gyakorlására? 

 7. Tudja-e mikor kell orvoshoz fordulni, és hogyan kell az orvosnál viselkedni? 

 8. Képes-e rossz szokásainak elhagyására és a szervezetére károsan ható élvezeti szerek, 

drogok elutasítására? 

 9. Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé környezetének és egészségének 

védelme? 

10. Milyen szinten sajátította el a közvetlen és közvetett megismerés módszereinek 

gyakorlatát? 

 

Az értékelés formái: 

 – szóbeli felelet, 
 – feladatlapok értékelése, 
 – tesztek, dolgozatok osztályozása, 
 – rajzok készítése, 
   – számítási feladatok megoldása, 
 – kísérleti tevékenység minősítése, 
 – kiselőadások tartása, 
 – munkafüzeti tevékenység, 

–  gyűjtőmunka – előre megadott szempontok szerint. 

 
  



KÉMIA 7-8. ÉVFOLYAM 

 
A továbbhaladás feltételei kémia tantárgyból : 
 

7. évfolyam 

 
a 7. évfolyam végén a tanuló 

 – tudjon különbséget tenni a vizsgált testek anyagai között, azok jellemző tulajdonsága 
alapján, 

 – tudjon megnevezni a természetben előforduló kémiai anyagokat, 
 – tudjon példákat mondani a halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások szerepére 

mindennapi életünkben, 
   – tudja, hogy melyek az égés feltételei, mi a tűzoltás kémiai lényege, 
   -tudja a levegő összetevőinek nevét, ismerje a levegő és a víz szennyezésének fő forrásait és 

anyagait,  
 – tudja felsorolni a különféle energiaforrásokat, azok környezeti hatásait, érezze az 

energiatakarékosság szükségességét, 
 – tudja azt, hogy melyek a kőolaj-lepárlás termékei, milyen környezeti hatásaik vannak, 

tűzveszélyességüket, élettani hatásaikat, 
 – tudják a gázzal működő berendezések használatának szabályait, tűz- és 

robbanásveszélyességét, az égéstermékek élettani hatásait, 
   – tudja megnevezni a megismert atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai 

jelüket, 
   – tudja kémiai ismereteit szabatosan néhány mondatban, szóban vagy írásban 

megfogalmazni,  
   – tudja a háztartási anyagokon szereplő pH adatokról a kémhatást megállapítani, 
   - tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben,  
   -  ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. 

8. évfolyam 

 
a 8. évfolyam végén a tanuló 
 – tudja megnevezni és kémiai jelekkel felírni a tanult elemeket és vegyületeket, ismerje azok 

fontosabb reakcióit, környezeti, élettani hatásait, 
 – tudja magyarázni a kémiai reakciók lényegét az elvégzett kísérletek alapján, 
 – tulajdonságaik alapján tudja azonosítani a köznapi életben is fontos szervetlen anyagokat, 

– tudja felsorolni a levegő és a természetes vizek szennyezéseit,  
 – ismerje az egyes nemfémes elemek és vegyületek élettani, környezeti hatásait, 
 – tudja a mindennapi életben előforduló anyagokhoz mellékelt használati utasításokat 

értelmezni kémiai szempontból  
 – tudja balesetmentesen használni a háztartási vegyszereket, 
 –  érezzen személyes felelősséget, keressen cselekvési lehetőségeket közvetlen környezete 

megóvására, 
 – tudja a fontosabb fémek fizikai és kémiai tulajdonságait, előfordulásukat, előállításukat és 

gyakorlati jelentőségüket, 
 – tudja azt, hogy melyek azok az alkálifém- és alkáliföldfém vegyületek, amelyek mindennapi 

életünkben szerepet játszanak, azok élettani és gyakorlati jelentőségét, a vizek 
lágyításának módjait, 



 

Az értékelés formái: 

 – szóbeli felelet, 
 – feladatlapok értékelése, 
 – tesztek, dolgozatok osztályozása, 
 – rajzok készítése, 
   – számítási feladatok megoldása, 
 – kísérleti tevékenység minősítése, 
 – kiselőadások tartása, 
 – munkafüzeti tevékenység, 

–  gyűjtőmunka – előre megadott szempontok szerint. 

 

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. ÉVFOLYAM 

 

A továbbhaladás feltételei (követelmények) 

5. évfolyam 

- Tudja a varrás eszközeit szakszerűen, balesetmentesen használni. 
- Ismerje a balesetmentes gyalogos közlekedés szabályait, tudja, hogy mi a teendő 

baleset esetén. 
- Ismerje a mérés, jelölés eszközeit, és tudja alkalmazni. 
- Ismerje a famegmunkálás szerszámait, tudja balesetmentesen használni. 
- Törekedjen a pontosságra, tisztaságra, anyagtakarékosságra. 

 

6. évfolyam 

- Tudjon műveleteket végezni kéziszerszámokkal, szakszerűen, balesetmentesen 
használja ezeket. 

- Ismerje az általa felhasznált anyagok alapvető tulajdonságait. 
- Legyen tájékozott a lakás berendezésének alapelveiben. 
- Ismerjen 1-2 öltésfajtát, alkalmazza a tanult ismereteket egyszerű ajándéktárgyak 

készítése során. 
- Törekedjen a pontosságra, tisztaságra, anyagtakarékosságra. 

 

7. évfolyam 

- Tudjon műveleteket végezni kéziszerszámokkal, szakszerűen, balesetmentesen 
használja ezeket. 

- Ismerje a fémek legfontosabb tulajdonságait. 
- Ismerje a fémmegmunkáló szerszámok szakszerű használatát. 
- Ismerje a műanyagok legfontosabb tulajdonságait. 
- Ismerje fel a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét, az újrahasznosítás lehetőségeit. 

 

8. évfolyam 

- Legyen jártas az anyagok és eszközök kiválasztásában, a pontos esztétikus 
kivitelezésben. 

- Tudja az eszközöket szakszerűen, balesetmentesen használni. 
- Készítsen házi dolgozatot egy feltalálóról, vagy találmányról. 



- Alkalmazza megfelelően a műszaki ábrázolás jelkészletét. 
- Gyűjtsön recepteket, tudjon étrendet összeállítani. 
- Aktívan vegyen részt a konyhatechnikai gyakorlatokon. 

  



Informatika5-8. évfolyam 

 

Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói 

programok felhasználói szintű alkalmazása, az információ szerzése, értelmezése, 

felhasználása, az elektronikus kommunikációban való aktív részvétel. 

 

5. évfolyam 

informatikai eszközök használata 

• ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat 

önállóan használni; (gépház, monitor, egér, billentyűzet, nyomtató) 

• legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret; 

• ismerjen egy fájlkezelő programot. Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, 

mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; 

• tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni; 

• ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

• tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; 

• segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 

• tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat 

használatának szabályait; 

• ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és 

mozgásgyakorlatokat; 

alkalmazói ismeretek 

• tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra 

menteni; 

• tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában 

elhelyezni; 

infokommunikáció 

• legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 

• legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni; 

• legyen képes online adatbázisokban való keresésre 

• ismerje a túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeit 

 problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 



• legyen képes egy fejlesztőrendszer ( Imagine) alapszintű használatára; 

• képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni (teknőcgrafika); 

• tudjon egyszerű programot készíteni; 

6. évfolyam 

informatikai eszközök használata 

• tudjon állományokkal műveleteket végezni  (pl. létrehozás, törlés, visszaállítás, 

másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, futtatás, keresés). 

• Ismerje az állományok típusait, méretét. 

alkalmazói ismeretek 

• ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- 

és bekezdésformázásokat; 

• használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;  

infokommunikáció 

• ismerje egy levelezőrendszer alapvető szolgáltatásait. Legyen saját e-mail címe. Tudjon 

üzenetet küldeni, fogadni, válaszolni  a kapott üzenetre, levelet  továbbítani, mellékleteket 

csatolni. 

• Ismerje a Netikettet. 

• Ismerje az adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdéseit.  

• Ismerje az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés lehetőségeit. 

információs társadalom 

• ismerje az adatokat – különösen a személyes információkat – érintő visszaélések, 

veszélyeit  

• ismerje az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepét 

problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

• Informatikai eszközökkel megoldható problémák algoritmusainak megtervezése. A 

megoldás lépéseinek szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. (Teknőcgrafika: 

építkezés alakzatokból, mozaikkészítés) 

  

7. évfolyam 

informatikai eszközök használata  

• ismerjen meg különböző informatikai környezeteket; 



• ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait; 

• ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen 

képes tenni a függőség kialakulása ellen; 

• tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb 

részegységeit; 

• ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 

• önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges 

hardver- és szoftvereszközök kiválasztására és használatára. 

 alkalmazói ismeretek 

• tudjon multimédiás bemutatót készíteni 

• tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 

• tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján 

elkészíteni; 

• tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

 problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel  

• ismerje a robotika lehetőségeit 

• tudjon egyszerű játékprogramot készíteni  

• lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

• ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 

• ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

• tudjon kódolni algoritmusokat; 

• tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; 

infokommunikáció  

• legyen képes megkeresni a kívánt információt; 

• legyen képes az információ értékelésére; 

• tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait; 

információs társadalom  

• ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

• ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 



• legyen képes értékelni az információ hitelességét; 

• ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

• ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 

• ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 

következményeit; 

8. évfolyam 

informatikai eszközök használata  

• ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait; 

• ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen 

képes tenni a függőség kialakulása ellen; 

• önállóan legyen képes feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges 

hardver- és szoftvereszközök kiválasztására és használatára. 

alkalmazói ismeretek  

• tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján 

elkészíteni; 

• tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

• tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; 

• ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 

problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel  

• ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 

• ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

• tudjon kódolni algoritmusokat; 

• tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; 

• ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 

• legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; 

• legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

infokommunikáció 

• legyen képes megkeresni a kívánt információt, legyen képes az információ 

értékelésére; 

• legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 



• tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait; 

• használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 

információs társadalom  

• ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

• ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 

• legyen képes értékelni az információ hitelességét; 

• ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

• ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 

következményeit; 

• ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

• legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

TESTNEVELÉS 

5-6. évfolyam 

A fejlesztés várt eredményei  

Természetes és nem természetes mozgásformák  

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 

Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 

A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas 

mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású 

végrehajtása. 

nyolc-tíz gyakorlattal részben önálló bemelegítés végrehajtása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. 

A biomechanikailag helyes testtartás megőrzése. 

Stressz- és feszültségoldó módszerek alkalmazása és a feszültségek önálló szabályozása. 

A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 25 méteren vízbiztos, folyamatos úszás. 

Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben.  

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, fürdő viselkedési 

szabályainak betartása. 

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség megőrzésében és az 

életvédelemben. 

Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a különböző úszásnemek 

gyakorlásánál. 

 

Sportjátékok 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása testnevelési 

játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban. 

Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes végrehajtására és 

tudatos kontrollálására. 

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a sportjátékokban. 



Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon vagy egyéb szervezeti 

formában. 

Atlétika jellegű feladatok 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  

A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfelelően. 

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok 

felhasználásával.  

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  

A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében. 

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  

Torna jellegű feladatok  

A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakorlatokban – szükség 

esetén segítségadás mellett. 

A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 

A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek megfelelő 

magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 

Talaj-, illetve gerendagyakorlat részben önálló összeállítása. 

Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és kargyakorlatokkal. 

Az alaplépésekből 2-4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, zenére is. 

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatelemeinek bemutatása.  

A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően helyes 

végrehajtása.  

A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási megoldások elfogadása.  

A balesetvédelmi utasítások betartása. 

Segítségnyújtás a társaknak. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása. 

A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti összefüggés 

ismerete. 

A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési 

szabályainak elfogadása és betartása.  

A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös tekintettel a 

tompítási technikákra. A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. 

Jártasság néhány önvédelmi fogásban. 

A test-test elleni küzdelem vállalása. 

Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei.  

Az érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása. 

Mások teljesítményének elismerése. 

A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és alkalmazása. 

 

 

7.8. évfolyam 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 

Egyszerű stressz- és feszültségoldó technikákról tájékozottság. 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 

Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 



Az összehangolt, rendezett testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.  

A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi teljesítményjavulás felmutatása.  

Mellúszás az egyén adottságainak és képességeinek megfelelően. 

A vízben mozgás prevenciós előnyeiről, a fizikai háttérről ismeretek. 

A vízből mentés alapgyakorlatainak bemutatása. 

Felelősségérzet, érdeklődés, segítőkészség kinyilvánítása a vizes feladatokban. 

Sportjátékok 

Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 

Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.  

A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.  

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása.  

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, vélemények 

szóban történő kulturált kifejezése.  

Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 

versenyszabályoknak megfelelően. 

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések és a 

befejező mozgások összekapcsolása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

Torna jellegű feladatok 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a torna jellegű 

mozgásokban. 

Talajon és a választott tornaszeren növekvő önállóság jeleinek felmutatása a gyakorlásban, 

gyakorlat-összeállításban. 

A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő magasságon. 

Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhangban történő 

végrehajtása. 

Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok végrehajtásában. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

A helyben választott rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra épülő sportolási 

formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb belső motiváció némelyik 

területén. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.  

A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel kapcsolatos 

előnyök, rutinok területén jártasság. 

A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és újszerű 

mozgásanyagainak elsajátításában.  

A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok  

A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő alkalmazása. 

A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi gyakorlatainak 

kontrollált végrehajtása társsal. 

Állásküzdelemben jártasság. 

A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 


