
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉVFOLYAMONKÉNTI, 

TANTÁRGYANKÉNTI KÖVETELMÉNYEI, A TANULMÁNYOK 

ALATTI VIZSGÁK RENDJE 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskola vezetője tűzi 

ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (aug. utolsó hete) 

 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten) 

 pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján)     

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 

  

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK   

1. ÉVFOLYAM 

 

Magyar nyelv- és irodalom 

A tanuló képes legyen  

– egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való 

válaszadásra;  

– meghallgatott vagy olvasott mese, történet elmondására segítséggel;  

– az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban 

(köszönés, bemutatkozás, kérés, köszönetnyilvánítás)  

– a tanult memoriterek elmondására;  

– magyar ábécé betűinek fölismerésére, összeolvasására;  

– kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok – a tanuló fejlettségi 

szintjének megfelelő  

– néma és hangos olvasására;  

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

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

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



– a leírt nyelvi anyag fölolvasására, javítására összehasonlítással.  

Memoriterek tanulása:  

 2-3 mondóka, soroló, találós kérdés, népdal, 

 Petőfi Sándor: A tavaszhoz, 

 Weöres Sándor: Szunnyadj, kisbaba; Kocsi és vonat, 

 Csanádi Imre: Farkas üvölt,  

 Szabó Lőrinc: Tavasz,  

 Kányádi Sándortól 1-2 szabadon választott vers.  

A memoriterek a tankönyvválasztás módosulásával változhatnak. 

Matematika  

 Számok olvasása, írása 20-as számkörben.  

 Számfogalom, számok tulajdonságai, biztos számlálás 20-as számkörben (páros, 

páratlan, számszomszédok).  

 Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban.  

 Összeadás, kivonás, bontás, pótlás 20-as számkörben.  

 Egyszerű összefüggések: több, kevesebb, egyenlő megfogalmazása, lejegyzése, 

relációs jelek alkalmazása.  

 Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása, válasz megfogalmazása.  

 Síkbeli alakzatok megkülönböztetése, alak megnevezése, csoportosítása (logikai 

készlet).  

 

Környezetismeret  

Képességeinek megfelelően első osztály végén a tanuló:  

– tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni főbb testrészeit.  

– tudja az irányokat helyesen használni.  

– ismerje az iskola nevét, annak helységeit, s azokat rendeltetésszerűen használja.  

– tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét.  

– Ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok, évszakok nevét, azok sorrendjét.  

– tudjon röviden beszámolni a napi időjárásról.  

– tudja megkülönböztetni az élőt és az élettelent.  

– ismerje fel a növények és az állatok legfontosabb részeit.  

 



Ének-zene 

- A tanulók 10 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal 

emlékezetből. 

- Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást.  

- A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik. 

 

Vizuális kultúra 

- 4-5 munkadarab bemutatása (festés, ragasztás). 

- A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 

- A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján. 

- Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

- Képlékeny anyagok, papír, faanyagok magabiztos alakítása. 

- Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata. 

- A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

- Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

- Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

 

Testnevelés és sport 

- természetes mozgások ismerete 

- gurulóátfordulás előre-hátra, mérlegállás 

- 3 perc folyamatos futás 

 

Német nemzetiségi nyelvoktató képzés  

 

    - 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). 

Erkölcstan  

- 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. 

 

  



MINIMUMKÖVETELMÉNYEK   

2. ÉVFOLYAM 

 

Magyar nyelv- és irodalom 

A tanuló képes legyen  

– ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására;  

– kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására;  

– a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre;  

– a tanult memoriterek szöveghű elmondására;  

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

egyben tartásával;  

– olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre;  

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

szöveg mondatokra tagolására: szünettartás, levegővétel;  

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

igazolására kérdések megválaszolásával;  

– az ábécérend ismeretére,  

– hosszú magán- és mássalhangzók fölismerésére;  

– a hosszú hangok jelölésére az írásban;  

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

alkalmazza a helyesírási szabályokat begyakorolt szókészlet körében. 30-40 

begyakorolt szó esetében helyesen jelöli a j hangot. Az egyszerű szavakat helyesen 

választja el.  

– Írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz  

– rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzésére, tollbamondásra, a kiejtéstől 

eltérőké másolással.  

– Másoláskor nem vét írástechnikai hibát. Szövegminta alapján felismeri és kijavítja 

hibáit. Percenként 15-20 betűt ír.  

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

– a mondatok nagybetűvel való kezdésére, szavakra tagolására;  

– a szavak elválasztására a szótagolás szabályai szerint.  

 



Memoriterek:  

 Mondókák, sorolók, találós kérdések, népdalok. Mesemondás.  

 Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...(részlet) Anyám tyúkja, 

 József Attila: Altató,  

 Móra Ferenc: Cinege cipője, 

 Szabó Lőrinc: Csiga-biga,  

 Weöres Sándor,  Kányádi Sándor, Zelk Zoltán verseiből szabadon választott. 

 

A memoriterek a tankönyvválasztás módosulásával változhatnak. 

 

Matematika 

 Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje.  

 A számok néhány tulajdonságának ismerete: adott szám jellemzése a megismert 

tulajdonságokkal.  

 A számok közötti kapcsolatok felismerése.  

 Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, maradékos 

osztás) értelmezése kirakással. Műveletek megoldása szóban.  

 A kisegyszeregy biztonságos ismerete.  

 A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése.  

 Tagok felcserélhetőségének ismerete.  

 Fordított műveletek alkalmazása.  

 A műveletek közötti kapcsolatok felismerése.  

 A kapcsolatok kifejezése szóban.  

 Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról.  

 Állítások igazságának megítélése.  

 Nyitott mondat kiegészítése igazzá tevése.  

 Nyitott mondat készítése ábráról.  

 Szöveges feladatok értelmezése, megoldása:  

 Lejegyzés (ábrázolás)  

 Műveltek kijelölése  

 Számolás  

 Ellenőrzés  



 Válasz megfogalmazása  

 Adott szabályú sorozat folytatása.  

 Sorozatok képzése.  

 Testek létrehozása másolással megadott egyszerű feltétel szerint.  

 Élek, csúcsok, lapok felismerése, számbavétele a kocka és a téglatest esetében.  

 Síkidomok létrehozása másolással, megadott egyszerű feltétel szerint.  

 Csoportosítás, válogatás tulajdonságok szerint.  

 Gyakorlati mérések a tanult egységekkel.  

 A tanult szabványmértékegységek ismerete; használata.  

 

Környezetismeret 

– Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések 

alapján!  

– Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel! Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, 

képről!  

– Ismert témakörben csoportosítson megadott szempont szerint!  

– Legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a tanult mértékegységeket!  

– Használja helyesen a napszakok nevét! Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat 

helyes sorrendben!  

– Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit!  

– Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit!  

– Tájékozódjon jól saját testén! Ismerje a fontosabb élelmiszercsoportokat, valamint 

ezek arányos fogyasztását egészsége érdekében!  

– Fogadja el a másságot és a testi fogyatékos embereket!  

– Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, közötte, 

alatta, fölötte, mellette) kifejezéseket!  

– Nevezze meg otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat, 

ismerje azok elkerülésének módját!  

– Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit!  

– Ismertessen egyet a település hagyományai közül!  

 

 



Ének-zene 

- A tanulók 10  népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal 

emlékezetből. 

- Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 

megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan 

szólaltatják meg.  

Vizuális kultúra 

- Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 4-5 munkadarab. 

- A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 

      - A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

        érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

 

       - Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

       - Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása. 

       - Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata. 

       - A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

       - Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

 

Testnevelés és sport 

- testrészek megnevezése 

- 4 perc folyamatos futás 

- -2-4 percből álló mozgásformából álló egyszerű tornagyakorlat bemutatása 

- futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása 

Német nemzetiségi nyelvoktató képzés  

 

       - 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. 

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). 

Erkölcstan 

- 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. 

 



 

  



MINIMUMKÖVETELMÉNYEK   

3. ÉVFOLYAM 

 

Magyar nyelv- és irodalom 

A tanuló képes legyen  

Magyar nyelvtan  

– a tanult tulajdonnevek nagybetűvel való kezdésére;  

– az időtartam helyes jelölésére a begyakorolt esetekben;  

– egyszerű szavak elválasztására önállóan;  

– igék, főnevek, melléknevek fölismerésére és szófajának megnevezésére;  

– a többes szám kifejezésének fölismerésére;  

– a j hang helyes jelölésére a tanult szófajokban (az előző évihez viszonyítva újabb 20 

szó);  

– a korosztály szókincsében megtalálható, a kiejtésnek megfelelően írandó szavak 

helyes rögzítésére;  

– 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.  

 

Magyar irodalom  

– fél oldal terjedelmű ismeretterjesztő vagy szépirodalmi olvasmány önálló (néma) 

olvasására,  

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

tartásával;  

– tiszta artikuláció (az egyéni adottságok figyelembevételével), a helyzetnek megfelelő 

hangerő alkalmazására  

– egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondására néhány 

összefüggő mondattal;  

– a témával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazására;  

– a szövegértés bizonyítására feladatok megoldásával;  

– ismert feladattípusok utasításának önálló megértésére, elvégzésére  



– könyvek használatára ismeretek szerzéséhez;  

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

– az időrend megtartására események leírásakor;  

– memoriterek szöveghű, helyesen tagolt előadására;  

 

Memoriterek:  

 Kölcsey Ferenc: Himnusz (2 versszak),   

 Petőfi Sándor: Füstbe ment terv,  

 Petőfi Sándor: Nemzeti dal (3 versszak),  

 Vörösmarty Mihály: Szózat (részlet),  

3-4 szépirodalmi szemelvényből 4-5 mondatos, tartalmilag összefüggő szöveg.  

 

Matematika  

 Halmazok tulajdonságainak felismerése, részhalmaz jellemzése.  

 Biztos számfogalom 1000-es számkörben.  

 Számok írása, olvasása 1000-ig.  

 Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete.  

 Számok képzése, helyi érték szerinti bontása.  

 Műveletek leolvasása ábráról, megjelenítése tevékenységgel.  

 Az alapműveletek eljárásainak alkalmazása szóban és írásban  

 Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, hamissá.  

 Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése kis véges alaphalmazon 

behelyettesítéssel.  

 Szöveges feladatok értelmezése, adatainak lejegyzése, megoldási terv készítése.  

 Szöveges feladat megoldása közvetlenül az értelmezésre szolgáló tevékenységgel, 

ábrákkal és matematikai modellel.  

 A számítások helyességének ellenőrzése és az eredmény értelmezése.  

 Egyszerű sorozatok szabályának megállapítása. Egyszerű sorozat folytatása.  

 Kapcsolatok keresése táblázatok adatai között.  

 Testek építése modellről  

 Síkidomok előállítása tevékenységgel.  



 Téglalap, négyzet tanult tulajdonságainak felsorolása modell segítségével  

 Mérés alkalmi és szabvány egységekkel.  

 A gyakorlatban végrehajtott mérések alapján a mértékegység és mérőszám 

kapcsolatának megállapítása.  

 Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolódva.  

 A tanult szabvány mértékegységek gyakorlati alkalmazása.  

 A biztos és a véletlen megkülönbözetése konkrét tapasztalatszerzés útján  

 

Környezetismeret 

– A tanuló rögzítse írásban tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen 

megbeszélteknek megfelelő módon! Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid 

szövegek igazságtartalmáról! Olvassa le helyesen a hőmérőt! Használja helyesen a 

tanult mértékegységeket!  

– Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét! Közvetlen 

környezetéből nevezzen meg példákat a halmazállapot-változásra! Használja helyesen 

az oldódás, olvadás szavakat! Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, 

értesítésük módját!  

– Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb jellemző élőlény fajt! Sorolja fel az 

élőlények életfeltételeit, ismerje az életjelenségeket!  

– Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek! Tudja megkülönböztetni az egészséges és 

a beteg állapotot! Tervezze meg változatos, egészséges étrendjét!  

– Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton! Állapítsa meg helyesen 

iránytű segítségével a fő világtájakat. Nevezze nevén a település jellemző felszíni 

formáit, felszíni vizeit, nevezetes épületeit, közlekedési eszközeit!  

– Ismertessen egyet a település hagyományai közül! 

 

Ének-zene 

 A tanulók 15  dalt el tudnak énekelni emlékezetből .A tanult zenei elemeket (pl. metrum, 

ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). 

 A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan 

szólaltatják meg. 

 Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. 



Vizuális kultúra 

 Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; 

jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása. 6-7 munkadarab 

 Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek 

megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 

 A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

 Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

 Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

 Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

 

Testnevelés és sport 

 5 perc folyamatos futás 

 3-6 torna-és /vagy táncelem összekötése 

 különböző mozgás intenzitású feladatok végrehajtása (futásnál sprint, közepes, hosszú 

távú) 

 egy atlétikai versenyszám mozdulatsorának bemutatása 

 

Német nemzetiségi nyelvoktató képzés  

      - 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. 

Német népismeret: 

     - Szerezzen ismereteket a saját iskoláról, a régi idők iskolájáról, családról, a lakás 

        berendezéséről.  

     - Tudjon beszélni egy népszokásról.  

     - Ismerje az év mezőgazdasági munkáit. 

     - Alapvető ismeretekkel kell rendelkezni a magyarországi német népzenéről. 

     - Ismerjen minimum három német népdalt. 

     - Ismerjen néhány táncmotívumot. 

Erkölcstan 

- 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.  

 

 

 

. 

  



MINIMUMKÖVETELMÉNYEK   

4. ÉVFOLYAM 

 

Magyar nyelv és irodalom 

A tanuló képes legyen  

– feladatok utasításainak önálló értelmezésére, végrehajtására;  

– érthető, helyesen tagolt, a magyar nyelv hangzástörvényeinek megfelelő beszédre a 

mindennapi kommunikációban, vers- és prózamondás közben a mondanivaló értelmes 

megfogalmazására szóban, figyelni a beszédpartnerre;  

– a memoriterek szöveghű előadására: törekvés az érzelmek kifejezésére, a 

hallgatósággal való kapcsolattartásra;  

– együttműködésre a társakkal dramatikus játékok és hagyományőrző népszokások 

előadásában;  

– előzetes felkészülés után: szöveghű, folyamatos, a tartalmat kifejező felolvasásra az 

élőbeszéd üteméhez közelítő tempóban és szabályos hanglejtéssel;  

– olvasmányok tartalmának elmondására néhány összefüggő, értelmes mondattal;  

– egy-másfél oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveg önálló (néma) 

olvasására, a szövegértés bizonyítására egyszerű feladatok megoldásával;  

– a művek által keltett élmények megfogalmazására tanítói segítséggel;  

– legnagyobb költőink, íróink nevének és a tőlük olvasott művek címének, témájának 

megjegyzésére;  

– egyszerű szerkezetű regény önálló olvasására;  

– tájékozódásra a szótárokban;  

– a könyvek tartalomjegyzékének használatára;  

– az ábécérend ismeretére;  

 

Készség szinten megkövetelhető tevékenységekre:  

– a hangok időtartamának jelölése a begyakorolt esetekben;  

– a j hang betűjelének helyes megválasztása 30-40 szótőben, jelölése a toldalékokban;  

– a mondat és a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése;  

– a múlt idő jelének helyes használata;  



– az igekötő és az ige leírása, ha az igekötő közvetlenül a hozzá tartozó ige előtt vagy 

után áll; a melléknév, a számnév fokozott alakjának helyes írásmódja;  

– a keltezés egyszerű alakjának írása;  

– szavak elválasztása (kivéve az összetett szókat és a tulajdonnevek nehezebb eseteit);  

 

Jártasság szinten megkövetelhető tevékenységekre:  

– szavak csoportosítása a tanult szófajok szerint;  

– egyalakú szótövek fölismerése;  

– a tanult szófajok toldalékos alakjainak írása;  

– a hangkapcsolati törvények helyes jelölése szóelemzés segítségével;  

– a mondatfajták megnevezése konkrét esetekben,  

– záró írásjelük helyes megválasztása;  

– közös előkészítés után 6-8 összefüggő mondat terjedelmű írásbeli fogalmazás 

készítésére a megadott témáról:  

– elbeszélés, leírás vagy levél;  

– a szövegműfajnak és a témának megfelelő szókincs használatára;  

– írásbeli feladatok elvégzésére a kívánt helyesírási és íráshasználati normák 

megtartásával;  

– önellenőrzésre, hibajavításra tanítói utasításra; helyesírási szótár használatára. 

 

Memoriterek  

 Kölcsey Ferenc: Himnusz (minden versszak), 

 Petőfi Sándor: Nemzeti dal, 

 Petőfi Sándor: A Tisza (1-2. és 14-15. versszak), 

 József Attila: Mama, 

 4-5 szólás, közmondás, találós kérdés, magyar népdal, 

 4-5 szépirodalmi szemelvényből 4-5 mondatos tartalmilag összefüggő szöveg, 

 Egy ifjúsági regény elolvasása a pedagógus és a tanulók közös megegyezése alapján. 

 

Matematika 

– Biztos számfogalom tízezres számkörben.  



– Számok helyi érték szerinti írása, olvasása.  

– Számok képzése, bontása.  

– Számok nagyságának és a számjegyek különféle értékének biztos ismerete.  

– A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.  

– Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és megoldása.  

– A becslés, ellenőrzés eszközként való alkalmazása.  

– A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében.  

– Szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel a szöveges feladat 

megoldása.  

– Adott halmaz elemeinek szétválogatása adott szempont szerint.  

– Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon.  

– Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása.  

– Megoldási algoritmusok alkalmazása.  

– Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása.  

– A szabály megfogalmazása egyszerű formában.  

– Összetartozó elemek táblázatba rendezése.  

– Összefüggés felismerése a táblázat elemei között.  

– Adatgyűjtés táblázatok leolvasásával. Példák megfogalmazása a biztos, a lehetséges és 

a lehetetlen fogalmának használatával.  

– Mérés szabvány egységekkel.  

– Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolva, illetve 

ilyenek felidézése nyomán.  

– Számítások a kerület és terület megállapítására.  

– Adott feltételeknek megfelelő geometriai alakzatok építése síkban, térben.  

– Geometriai tulajdonságok felismerése, alakzatok kiválasztása a felismert tulajdonság 

alapján.  

– Transzformációk létrehozása eltolás és tükrözések segítségével.  

 

Környezetismeret 

– A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz 

kapcsolódó információkat!  

– Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon!  



– Tudja az élőlényeket megfelelő csoportba besorolni, ismerje ezeknek a csoportoknak 

fő jellemzőit.  

– Mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely 

környezetéből!  

– Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket!  

– Nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok 

egészségkárosító hatásait!  

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

tanult élettani jellemzőket!  

– Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább!  

– Tudjon irányokat meghatározni fő égtájak segítségével.  

– Ismerje a domborzat jelölését a térképen!  

– Ismerje fel a Földön kívüli térségek létét!  

– Találja meg lakóhelyét, valamint az ország nagy tájegységeit Magyarország 

domborzati térképén!  

– Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit!  

– Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét!  

– Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között!  

– Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket!  

– Nevezzen meg veszélyhelyzeteket járművel való közlekedés, kerékpározás közben!  

– Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat, beszéljen szokásaikról, 

hagyományaikról!  

– Rendelkezzenek az életkoruknak megfelelő környezeti erkölccsel, társadalmi–

természeti felelősséggel, együttműködő-képességgel, a személyes és közös 

felelősségtudat alapjaival!  

 

 Ének-zene 

 A tanulók 20 dalt el tudnak énekelni emlékezetből több versszakkal. 

 Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. 

 

 

 



Vizuális kultúra 

- Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek 

megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata. 

- A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve 

komponálási módok használata, 6-7 munkadarab 

- Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, 

alkalmazása. - - A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és 

szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. 

- Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 

 Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek elsajátítása és begyakorlása. 

- A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása, 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

- Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 

- Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

- Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

 

Testnevelés és sport 

- 7 perc folyamatos futás 

- 3 lépéses dobóritmus ismerete 

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

 

Német nemzetiségi nyelvoktató képzés  

        - 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  



         megfogalmazni.  

-  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 

Német népismeret: 

     - Szerezzen ismereteket a saját iskoláról, a régi idők iskolájáról, családról, a lakás 

        berendezéséről.  

     - Tudjon beszélni egy népszokásról.  

     - Ismerje az év mezőgazdasági munkáit. 

     - Alapvető ismeretekkel kell rendelkezni a magyarországi német népzenéről. 

     - Ismerjen minimum három német népdalt. 

     - Ismerjen néhány táncmotívumot. 

 

Erkölcstan 

- 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. 

 


