
 

Magyar irodalom 3. osztályos követelmények 

 

Szóbeli Írásbeli 

Felkészülés után szólamokban, érthetően 

olvasson fel ismert szöveget. 
Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét 

értelmesen fogalmazza meg. 
A szöveg tartalmára vonatkozó egyszerű 
kérdések megválaszolása. 

Mesékre jellemző kezdő és befejező fordulatok, 
szókapcsolatok felismerése.  

Az év folyamán megismert irodalomelméle t i 
fogalmak ismerete. 
Memoriter: 

- Nagy László: Dióverés 
- Kölcsey Ferenc: Himnusz 3 első 3 vszk. 

 
 

Szövegértés: szereplők, helyszín, idő 

meghatározása, kikeresése rövid szövegből. 
Események időrendbe állítása 

A szövegalkotás műveleteinek ismerete: 
anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges 
gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend 

érzékeltetése, a szöveg tagolása bekezdésekre. 

 

 

A továbbhaladás feltétele 
TECHNIKA 

 

 

5. osztály 

 
Egyszerű, mindennapi technikai rendszerek azonosítása. Ismerkedés a környezet tudatos 

átalakításának okaival és szükségességével. A kommunikáció alapfogalmainak alkalmazása, 
tömegkommunikációs eszközök kezelése. Egyszerű műveleti algoritmusok értelmezése és 

végrehajtása (egyszerű tervek és vázlatrajzok készítése). Becslés centiméter pontossággal, mérés 
milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok leolvasása (méret, elrendezés). 

A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes magatartásformáinak 

alkalmazása. A családi munkamegosztás felismerése, a házi és ház körüli munkák gyakorlása. A 
szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata. Környezetkímélő 

magatartás megismerése. 
 
 

 
6. osztály 

 
Az információtárolás és továbbítás eszközeinek használata. Alapáramkörök és logikai áramkörök 
megkülönböztetés jelképes rajz alapján. A munkavégzéshez szükséges anyagok, az átalakításukhoz 

szükséges szerszámok és gépek kiválasztása, balesetmentes és szakszerű használata. Egyszerű 
szerkezetek szerelése. Egyszerű műszaki rajzok használata. Egyszerű háztartási munkák gyakorlat i 

végzése. 
 
 

 
7. osztály 



 
Információs rendszerek és csatornák, ill. egyszerű érzékelők működésének megismerése konkrét 
példákon. Egy konkrét egyszerű gyártási folyamat bemutatása. Az erőműtípusok egyszerű 

összehasonlítása. Az alternatív energiaforrások és a környezetkímélő technológiák áttekintése. Gépek 
működésének bemutatása vázlatrajzon. Az egyszerű háztartási gépek használata. Korszerű ételsor 

önálló összeállítása. Az infrastruktúra elemeinek fölismerése. A különféle varrásmódok használa ta. 
Jelentős magyar és külföldi találmányok és feltalálok azonosítása. 
 

 
 

8. osztály 

 
Otthon és az iskolában található audiovizuális eszközök biztonságos, szakszerű, önálló kezelése. .A 

villamos áram útjának ismerete az erőműtől a fogyasztókig. A lakás villamos berendezéseinek 
ismerete és helyes használata. Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelemi ismeretek Vezérlések, 

szabályozások működésének megismerése, áramkörök készítése. A szelektív hulladékgyűjtés 
feltételrendszerének és szükségszerűségének megismerése. A fenntartható fejlődés problémájának 
megismerése.  

 
 

A vizsgatárgyak részei és követelményei 
   Emelt szintű ének 1.osztály 
Vizsga követelményei 

Dalanyag Legalább 30 gyerekdal, népi játék, mondóka fejből, az életkornak 

megfelelő hangmagasságban, adott hangról kezdve, tiszta intonációva l, 
tiszta szövegkiejtéssel. Ebből legalább 15 fejből szolmizálva 

Lapról éneklés Kodály 333 olvasógyakorlatból 

Pontos ritmussal, szolmizálva, tiszta intonálással, szabadon választott 
egyenletes tempóban 

Dallami ismeretek Dallami elemek: 

Szolmizációs hangok: d’-t-l-s-f-m-r-d-t,-l,-s. 
A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek elhelyezése az 
ötvonalas rendszerben (kézvonalrendszeren is). 

A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz, pótvonalak. 
Hangjegyszár irányának megfigyeltetése, a notáció helyes alkalmazása. 

Lépés és ugrás megkülönböztetése. 
 

Ritmikai ismeretek Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: negyedérték (tá) és 
negyed szünet (szün), nyolcadpár (ti-ti), önálló nyolcadérték (ti) és 

szünete (szü), félérték (tá-á) és félértékű szünet (szü-ün),  
A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek megkülönböztetése. 

Ütem, ütemmutató, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal. 
Ütemmutatók, ütemfajták: 2/4 
 

Elméleti ismeretek Pentaton, pentakord hangsor 

Jeles napok és a hozzájuk kötődő dalok, népszokások ismerete 
(Karácsony, Betlehemezés, Mikulás, Advent, Húsvét, Anyák napja stb.) 

Egyszerűbb népi hangszerek felismerése ( síp, dob, hegedű, citera) 

Fogalmak 
ritmus, ütem, ütemmutató, hangsor, hangkészlet, hangköz, ütemvonal, 
záróvonal, ismétlés, violinkulcs, népdal, motívum,  vonal, vonalköz, 

hanglépcső, pótvonal, vonal-vonalköz  



Testtartás, légzés, artikuláció, frazeálás, intonáció, beéneklés. 

Gyors-lassú, halk-hangos, magas-mély, kérdés-felelet, kezdőhang-
záróhang ellentétpárok. 
Gyermekdal, népdal,  kánon, bicinium, olvasógyakorlat. 

Egyenletes mérő, tempó. 
Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, motívum, 

dallamsor, kíséret, osztinátó, alsó szólam, felső szólam. 

Furulya 10 dal eljátszása emlékezetből egyenletes tempóban, kifejező 
előadásmódban, helyes légzéssel és frazeálással F-dóban, C-dóban  

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei 
  Emelt szintű ének-zene 2. osztály 
A vizsga követelményei 

Dalanyag Legalább 35 gyerekdal, népi játék, mondóka fejből, az életkornak 

megfelelő hangmagasságban, adott hangról kezdve, tiszta intonációva l, 
tiszta szövegkiejtéssel. Ebből legalább 20 fejből szolmizálva 

Lapról éneklés Kodály 333 olvasógyakorlatból 

Pontos ritmussal, szolmizálva, tiszta intonálással, szabadon választott 
egyenletes tempóban 

Dallami elemek 

 

Szolmizációs hangok: d’-t-l-s-f-m-r-d-t,-l,-s. 
A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek elhelyezése az ötvonalas 
rendszerben (kézvonalrendszeren is). Abszolút hangok (ábécés hangok) 
elhelyezése az ötvonalas rendszerben. 

A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz, pótvonalak. 
Hangjegyszár irányának megfigyeltetése, a notáció helyes alkalmazása. 
Lépés és ugrás megkülönböztetése. 

 

Ritmikai elemek Ritmikai elemek, metrum: 

Mérőütés. A mérő és ritmus megkülönböztetése. 
A tanult dalokból, dalrészletekből, versekből a tanulandó ritmus 

kiemelése. 
Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: negyedérték (tá) és 

negyed szünet (szün), nyolcadpár (ti-ti), önálló nyolcadérték (ti) és 
szünete (szü), szinkópa, félérték (tá-á) és félértékű szünet (szü-ün), 
pontozott fél (tá-á-á) és pontozott fél szünetértéke (szü-ü-ün), egész érték 

(tá-á-á-á) és egész értékű szünet (szü-ü-ü-ün). 
A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek megkülönböztetése. 
Ütem, ütemmutató, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal. 

Ütemmutatók, ütemfajták: 2/4, 3/4 és 4/4. 

 

Elméleti 
ismeretek 

Violinkulcs. 
Abszolút nevek (ábécés nevek): g-e”, valamint fisz, cisz, gisz és bé. 
Módosítójelek: kereszt, bé és feloldójel. 
A hangköz fogalma 
t1, t8, k2, n2 hangközök éneklése, felismerése, építése. 
A C-dó, F-dó és G-dó használata. 
Hangsorok: pentaton, pentachord és hexachord. 

 
 

Fogalmak 
Kezdés, befejezés, hangerő, hangerőváltozás, tempó, tempóváltás. 

Ellentétpárok: staccato-legato, forte-piano, egyszólamú-többszólamú, 
szóló-kórus, szólóhangszer-zenekar. 



Azonosság (ismétlés/visszatérés), hasonlóság (variáció), különbözőség. 
Hangszerek: furulya, citera, zongora, hegedű, mélyhegedű, gordonka (cselló), 
nagybőgő, fuvola, gitár, dob, triangulum, réztányér. Hangvilla. 

Gyermekkar, nőikar, férfikar, vegyeskar. Népzene – néptánc. 

Furulya 15 dal eljátszása emlékezetből egyenletes tempóban, kifejező 

előadásmódban, helyes légzéssel és frazeálással F-dóban, C-dóban és G-
dóban 

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei 
  Emelt szintű ének-zene 3.osztály 

A vizsga követelményei 

Dalanyag 40 dal, (népdal, történelmi dalok, népszokásokhoz kötődő dalok, más 
népek dalai, bicíniumok) szöveggel énekelve. 

Lapról éneklés Kodály 333 olvasógyakorlatból 
Pontos ritmussal, szolmizálva, tiszta intonálással, szabadon választott 

egyenletes tempóban 

Dallami elemek Új szolmizációs hangok: fi, szi, ri, tá. 

A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek elhelyezése az 
ötvonalas rendszerben. A notáció helyes alkalmazása. 
A dúr, moll hangsorok dallamfordulatai, a modális hangsorok 

jellegzetességei: dór, fríg, líd, mixolíd, eol. 
 

 

Ritmikai elemek Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: nyújtott ritmus (táj-
ti/tám-ti), éles ritmus (ti-táj/ti-tám), a tizenhatod (ti-ri-ri-ri/ri-ri-ri-ri) és 
szünetjele (sz), a tizenhatodos ritmusképletek (ri-ri-ti és ti-ri-ri), triola. 

A negyed és nyolcad felütés, csonka ütem. 

A notáció helyes alkalmazása. 
A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek megkülönböztetése,  
Ütemmutatók, ütemfajták: 2/4,  3/4, 4/4 

 

Elméleti 
ismeretek 

Előjegyzések. 
Hangnemek2# 2b-ig, a  

Modális hangsorok: dór, fríg, mixolíd és eol. 
További hangközök: t5, t4, k3, n3. Komplementer hangközök 

 
 

Fogalmak 
Ritmusnév és gyakorlónév. 

Felütés, csonka ütem, Módosított hang: fi, szi, tá. 
Előjegyzés 2# 2b-ig, dúr és moll, párhuzamos hangnemek, dór, fríg, 
mixolíd, eol. 

Hangköz: t5, t4, k3, n3,  
Dallamvonal, sorszerkezet, kvintváltás, hangnem, hangsor, szótagszám, 

előadásmód,  tempo giusto, alkalmazkodó ritmus 

Furulya 
 

A tanult dalok, gyakorlatok megszólaltatása „C” szoprán furulyán, 
helyes technikával . A dallamokhoz tartozó új hangok fogása (kétvonalas 

oktáv és módosított hangok). 
 
 

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei 



  Emelt szintű ének-zene 4. osztály 
A vizsga követelményei 

Dalanyag 50 dal (népdal, történelmi dalok, népszokásokhoz kötődő dalok, más 
népek dalai, bicíniumok) szöveggel énekelve. 

Lapról éneklés Kodály 333 olvasógyakorlatból 
Pontos ritmussal, szolmizálva, tiszta intonálással, szabadon választott 
egyenletes tempóban 

Dallami elemek Új szolmizációs hangok: fi, szi, ri, tá. 

A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek elhelyezése az 

ötvonalas rendszerben. A notáció helyes alkalmazása. 
A dúr, moll hangsorok dallamfordulatai, a modális hangsorok 
jellegzetességei: dór, fríg, líd, mixolíd, eol. 

 

Ritmikai elemek Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: nyújtott ritmus (táj-
ti/tám-ti), éles ritmus (ti-táj/ti-tám), kis nyújtott ritmus (tij-ri/tim-ri), kis 

éles ritmus (ri-tij/ri-tim), a tizenhatod (ti-ri-ri-ri/ri-ri-ri-ri) és szünetjele 

(sz), a tizenhatodos ritmusképletek (ri-ri-ti és ti-ri-ri), triola. 
A negyed és nyolcad felütés, csonka ütem. 

A notáció helyes alkalmazása. 
A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek megkülönböztetése, 

váltakozó ütem. 
Ütemmutatók, ütemfajták: 6/8 és 3/8, alla breve. 
 

 

Elmélet 
ismeretek 

Előjegyzések. 
Hangnemek 3# 3b-ig, a dúr és a párhuzamos moll fogalma, vezetőhang. 

Modális hangsorok: dór, fríg, líd, mixolíd és eol. 
További hangközök: t5, t4, k3, n3, k6, n6. 

 
 

Fogalmak 
Ritmusnév és gyakorlónév. 

Felütés, csonka ütem, váltakozó ütem, alla breve, 3/8, 6/8. 
Módosított hang: fi, szi, ri, tá. 
Előjegyzés 3# 3b-ig, dúr és moll, párhuzamos hangnemek, vezetőhang, 

dór, fríg, líd, mixolíd, eol. 
Hangköz: t5, t4, k3, n3, k6, n6. 

Dallamvonal, sorszerkezet, kvintváltás, hangsor, szótagszám, előadásmód, 
parlando, rubato, tempo giusto, alkalmazkodó ritmus. 

Furulya A tanult dalok, gyakorlatok megszólaltatása „C” szoprán furulyán, helyes 
technikával . A dallamokhoz tartozó új hangok fogása (kétvonalas oktáv 

és módosított hangok). 
 

 



3. osztály 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 
A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást pontosan megért.  

 
Beszédkészség 

A tanuló 

 hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, 

szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket (mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján 

reprodukál.  

 ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatokkal, nonverbális elemekkel 

támogatva beszélni. 

 
Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket. 

 felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló 

mondatot elolvas;  

 ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál.  

 
Íráskészség 

A tanuló 

 észreveszi a magyarul illetve angolul történő írás közötti különbségeket. 

 felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból 

álló mondatokat.   

 
 

                                                        4. osztály (normál) 
 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást pontosan megért.  

 
Beszédkészség 

A tanuló 

 hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, 
szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket (mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján 

reprodukál.  

 ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatokkal, nonverbális elemekkel 
támogatva beszélni. 

 



Olvasott szöveg értése 
A tanuló 

 észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket. 

 felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló 
mondatot elolvas;  

 ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál.  

 
Íráskészség 

A tanuló 

 észreveszi a magyarul illetve angolul történő írás közötti különbségeket. 

 felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból 

álló mondatokat.  

 
 

                                                            4. osztály (tagozat) 
 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást pontosan megért.  

 
Beszédkészség 

A tanuló 

 hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, 
szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket (mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján 

reprodukál.  

 ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatokkal, nonverbális elemekkel 
támogatva beszélni. 

 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló 

 észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket. 

 felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló 
mondatot elolvas;  

 ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál.  

 
Íráskészség 

A tanuló 

 észreveszi a magyarul illetve angolul történő írás közötti különbségeket. 

 felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból 

álló mondatokat.  

 
 
 
 

5. osztály (normál) 

 



A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;  

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr.  
 

Beszédkészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;  

 tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér.  
 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;  

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti.  

 
Íráskészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5. osztály (tagozat) 

 
                                                                                                              

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 50 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 50 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 50 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 50 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 



 
Beszédkészség 

A tanuló képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgást követni. 

 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló képes 

 kb. 100 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 
jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 100 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 100 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni. 

 
Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban 

megfogalmazni;  
 

6. osztály (normál) 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megérti. 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 
mondatokban válaszol;  

 jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 



 
Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos 

információt megtalál; j 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét 
megért. 

 

Íráskészség 

A tanuló  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 

 

6. osztály (tagozat) 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 
A tanuló képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 
 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 

érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgást követni. 

 
Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni. 
 

Íráskészség 

A tanuló képes 



 kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban 

megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  

 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 

 

7. osztály (normál) 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 
A tanuló  

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 
megérti, ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

mondatokban válaszol;  

 jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

 
Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos 

információt megtalál; j 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét 

megért. 

 egyszerű, képekkel illusztrált szövegeket megért 
 

Íráskészség 

A tanuló  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 



7. osztály (tagozat) 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 
A tanuló képes 

 kb. 120 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 120 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 
kikövetkeztetni;  

 kb. 120 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 120 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 
 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni. 

 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;  

 

 
Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni 

 

8. osztály (normál) 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

 megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 
szövegből kikövetkezteti. 



 

 

 

Beszédkészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 
mondatokban válaszol;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,  

 kérdéseket tesz fel,  

 eseményeket mesél el;  

 megértési probléma esetén segítséget kér;  

 részt vesz egyszerű párbeszédben,  

 beszélgetést kezdeményez, befejez. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét 
megérti;  

 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;  

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott 
szövegben kikövetkezteti. 

 

Íráskészség 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;  

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;  

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;  

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 

8. osztály (tagozat) 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 
A tanuló képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 
 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  



 beszélgetésben részt venni;  

 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni. 

 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló képes 

 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni.  

 
Íráskészség 

A tanuló képes 

 kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

 különböző szövegfajtákat létrehozni;  

 változatos közlésformákat használni 

 

 
Vizsgakövetelmenyéket 

Angol. mint idegen nyelv 

1. évfolyam 

Szóbeli követelmények 

Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás 

rövid válaszokkal, néhány egyszerű, mindennap használt mondatszerkezet korlátozott mértékben 
történő alkalmazása példa alapján, egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó 

rövid párbeszéd eljátszása az életkornak megfelelően az alábbi témakörökben: 

- Üdvözlés, köszönés 

- Iskola 

- Család 

- Kedvenceim 
- Játékok 

- Testünk 

- Étkezés 

- Otthon 

 

2. évfolyam 

 

Szóbeli követelmények 
Írásbeli követelmények 

Rövid válaszokkal, cselekvéssel való 
reagálás ismert témákhoz, szituációkhoz 
kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, 

Szavak és rövid szövegek másolása, illetve 
hallás utáni leírása. 

Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi 

szerkezetek felhasználásával (pl. napirend 



felszólításokra. 

Egyszerű kérdések feltevése ismert 
témákhoz, szituációkhoz, egyéni 
szükségletekhez kapcsolódva. 

Begyakorolt beszédfordulatokkal való 
kommunikálás (pl. bemutatkozás, 

bemutatás, üdvözlés, köszönés, alapvető 
információ kérése és adása saját magáról, 
társairól, közvetlen környezetéről, 

különböző dolgok kérése és adása, tetszés, 
nemtetszés kifejezése). 

Felkészülést követően nonverbális 
elemekkel támogatott egyszerű nyelvi 
eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal megfogalmazott 
szerepjáték előadása. 

Minta alapján, tanári segítséggel 
összefüggő szöveg alkotása; szavak, 
szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal. 

Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős 

nevek, szavak és egyszerű fordulatok 
felismerése. 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek 

olvasása, lényegük megértése, a szövegek 

feladatokon keresztül történő feldolgozása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. 
brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, 

feliratokról) tárgyszerű információ szerzése. 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi 
alkotások olvasása (pl. versek, mesék, 

dalszövegek, novellák). 

 

bemutatása, emberek, állatok, tárgyak 

jellemzése, képfeliratok készítése). 

Különböző műfajú, egyszerű, rövid 
szövegek írása (pl. hagyományos vagy 

elektronikus képeslap, üdvözlőlap, 
meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok 
kitöltése. 

Projektmunka készítése (pl. poszterek, 

hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, 
ismertetők).  

Az életkornak megfelelő irodalmi művek 
(pl. mesék, történetek bizonyos elemeinek 
megváltoztatása, átírása). 

Különböző típusú szövegek kreatív írása 

(pl. napló, dalszöveg, listaversek, 

szabadversek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. évfolyam 

 

Szóbeli követelmények 
Írásbeli követelmények 

A tanuló követi a nonverbális elemekkel 
támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

 
A tanuló megérti az osztálytermi 

tevékenységekre vonatkozó, nonverbális 
eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű 
tanári utasításokat. 

 
Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, 

egy-egy szóból, rövid mondatból álló 
kérdéseket és kijelentéseket. 
 

                                                                                           
Felismeri rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavakat, fordulatokat, és képes 
ezekből a lehetséges tartalomra 
következtetni. 

 
Beszédszándékát egyszerű nyelvi 

eszközökkel fejezi ki, szükség szerint 
nonverbális elemekkel támogatva. 
 

Tud a számára ismert témákról egyszerű 
kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett 

kérdésekre egyszerű nyelvi eszközökkel 
reagálni. 
 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő 
kiejtés, intonáció és beszédtempó 

A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve 
a tanult idegen nyelven történő olvasás 
közötti különbségeket.  

 
Képes ismert szavak néma olvasására és 

megértésére, valamint tanári minta után a 
szavak helyes felolvasására. 
 

Képes rövid szöveg közös megismerése és 
feldolgozása után az önálló olvasására. 

 
Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos 
nyelvi tevékenységekbe.  

 
Követi az ismert témákról elhangzó szöveg 

írott változatát. 
 
Felfedezi az ismert szavakat és 

kifejezéseket idegen forrásban. 
 

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás 
élményét. 

A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve 

a tanult idegen nyelven történő írás közötti 
különbségeket.  

 
A tanuló ismeri az adott nyelv ábécéjét. 
 

Különböző nyelvi tevékenységek során 



elsajátítására. 

A tanuló elmond rövid, egyszerű 
szövegeket.  
 

Számára ismert témákról, a környezetében 
előforduló tárgyakról, élőlényekről, 

eseményekről beszél röviden, 
összefüggően, nonverbális elemekkel 
támogatva. 

 
A tanuló bemutatja munkáját egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

lemásol, illetve leír rövid szavakat, 

mondatokat. 
 

 

4. évfolyam 

 

Szóbeli követelmények 
Írásbeli követelmények 

A kissé komplexebb formában elhangzó és 

kevesebb nonverbális elemmel támogatott 
célnyelvi óravezetés követése; 

az osztálytermi tevékenységekhez 
kapcsolódó, kevesebb nonverbális elemmel 
támogatott és bővülő szókinccsel 

megfogalmazott, de továbbra is rövid, 
egyszerű tanári utasítások megértése. 

 
A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi 
eszközökkel, bővülő szókinccsel és 

nonverbális elemekkel támogatva; 
egyszerű kérdések feltevése ismert 

témákról, illetve válaszadás egyszerű nyelvi 
eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre. 

Rövid beszélgetés folytatása ismert 

témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

Rövid, egyszerű szövegek elmondása, 
illetve párbeszéd előadása társaival 

közösen, tanári segítséggel; 
egyszerű nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott, összefüggő leírás adása 

saját magáról és a környezetében előforduló 
tárgyakról, élőlényekről, eseményekről. 

A megértést segítő elemekre támaszkodva 

felismeri és megérti az egyszerű 
szövegekben az ismert nevek, szavak és 

mondatok felismerése és megértése. 
 
A különböző műfajú, egyszerű, autentikus 

szövegek lényegének megértése. 
 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok 
írása. 
 

Megadott mintát követve különböző 
műfajú és életkorának megfelelő témájú 

rövid szövegek alkotása. 
 
Írásbeli válaszadás személyes adatokra 

vonatkozó egyszerű kérdésekre. 

 

 

 

 
 



Az osztályozó és javítóvizsga követelményei 
Magyar irodalom 

5. osztály 
 
                               Ismeretek, követelmények 

 
     Fogalmak 

Mesék. 

Nép- és műmesék. Hazai nemzetiségek és más népek meséi.  
Verses és prózai formájú mesék. Meseregény(ek), meseregény-részletek. 

Példák különféle műfaji változatokra (pl. tündér-varázsmese, valódi mese, 
hősmese, csalimese, láncmese, hazugságmese, tréfás mese). 
Állatmesék verses és prózai formában 

Cselekményismertetés, hősbemutatás 
 

A János vitéz cselekménye, szerkezete.  
A mű mesei elemei (cselekmény, hősök) – népies elbeszélő 
költemény/verses mese.  

 
Kukorica Jancsi útja, tettei, választásai (értelmezés, jellemzés). 

 
A megjelenítés eszközei : hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzatok, 
pl. ellentét, párhuzam, felsorolás, megszólítás, felkiáltás, kérdés). 

Cselekmény tömörítése, szereplők jellemzése 
Memoriter: 20 versszak 
 

Petőfi Sándor: Az Alföld (és más műve, pl. Szülőföldemen, Úti levelek). 
Felismeri egy-egy jelentős alkotónak a szülőföldjéhez, a magyar tájhoz való 

viszonyulását, megfigyeli a jellegzetes magyar tájak, városok 
megjelenítésének formáit.  
Memoriter: Az alföld  

A régió, lakóhely kultúrája, emlékhelyei A választott tárgyhoz kapcsolódó 
fogalmi ismeretek.  

Batsányi János élete 
 

Családi, baráti kapcsolatok sokfélesége az irodalmi művekben. 

A mitológiai és bibliai történetektől (pl. Daidalosz és Ikarosz, Gilgames és 
Enkidu; Arany János: Családi kör – versértelmezés 

Memoriter: Családi kör 
 
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - sok szempontú megközelítés cselekmény, 

szerkezet, szereplők/jellemek, kapcsolatok, konfliktusok. Elbeszélői 
nézőpont.  

A mű fontos témái (pl. barátság, közösség, önfeláldozás, gyerekek-felnőttek, 
hűség-árulás). 
 

Irodalmi művekhez kapcsolódó szövegalkotási feladatok készítése, 
különféle műfajokban :elbeszélés, leírás, jellemzés, és azok felismerése 

irodalmi művekben 

Népmese, tündérmese, 

csalimese, állatmese 
(fabula), meseregény, 

mesealak, 
meseformula, 
meseszám; 

 
 

 
Epika, elbeszélő 
költemény; hasonlat, 

megszemélyesítés, 
metafora, ellentét, 

párhuzam; 
ütemhangsúlyos 
verselés, verssor, ütem, 

felező 12-es sorfajta, 
páros rím. 
 

 
Tájleíró költemény, úti 

levél, útleírás 
 
 

 
Hagyomány, 

emlékhely, irodalmi 
emlékhely 
 

Biblia, mitológiai 
történet, életkép 

 
 
 

 
Ifjúsági regény, 

cselekmény szerkezet, 
konfliktus 
 

 
Elbeszélés, leírás, 

jellemzés, levél 
jellemzői 
 

 

 



 
 

 

Az osztályozó és javítóvizsga követelményei 
Magyar irodalom 

6. osztály 
 
                               Ismeretek, követelmények 

 
     Fogalmak 



Egy népballada értelmezése és előadása (pl. Kőmíves Kelemen vagy Kádár 

Kata). 
A műfaji sajátosságok megfigyelése, elemzése (szaggatottság, kihagyás, 
elhallgatás stb.). 

 
Arany János: A walesi bárdok – egy műballada értelmezése és előadása. 

Egyszólamú, egyenes vonalú (lineáris) szerkezet. 
Műfaji sajátosságok (pl. kihagyásosság) és művészi megoldások (pl. 
ismétlés, fokozás, szórendcsere/inverzió, versforma, zeneiség). 

Magatartásformák; bűn és bűnhődés, lélektaniság. 

Memoriter: A valesi bárdok 

Magyar mondák, pl. őstörténeti mondák/eredetmondák, történeti mondák, 
helyi mondák (pl. A fehér ló mondája; vármondák, Lehel, Zotmund 
mondája). 

 

Arany János: Rege a csodaszarvasról – műértelmezés A tanuló 

 a már korábbról ismert művek olvasásával felidézi a műfaji 
sajátosságokat; 

 felidéz népköltészeti műfajokat; 

 megismer, rendszerez mondatípusokat; 

 

A Toldi cselekménye, szerkezete.  
Toldi Miklós helyzete, tettei, magatartása (értelmezés, jellemzés); 

kapcsolatai, konfliktusai (elemzés).  

 Arany lélekábrázolása felismeri a poétikai eszközöket (szóképek, 

alakzatok), a versritmust; 
Képes önálló szövegalkotási feladatok megoldására, képes saját 

véleményének megfogalmazására. ismeri a cselekményt; jellemzi a 
szereplőket és minősíti kapcsolataikat. 
Memoriter: 10-12 versszak 

 
Szemelvények a magyar irodalom különféle műfajú alkotásaiból, pl. 

Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Szabó 
Lőrinc, Weöres Sándor műveiből – értelmezések, poétikai és verstani 
gyakorlatok.  

 

 A választott művekhez kapcsolódó fogalmi ismeretek, felismer jellemző 

témákat, motívumokat (pl. természet, évszakok, napszakok);  
 

A hősies magatartás néhány példája, változata; a próbatételek, kalandok 
szerepe. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – műértelmezés a konfliktusok 
jellege; népiesség és időmértékes forma 

 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok – cselekmény, szerkezet; a szereplők 

csoportjai, kapcsolataik; konfliktusok. 
Elbeszélői nézőpont, jellemábrázolás, ábrázolásmód. 
Bornemissza Gergely életútja. 

Memoriter: A várvédők esküje 

 

, belső rím, alliteráció, 
szórendcsere 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Monda, rege, 

eredetmonda 
 

 
 
 

 
 

 
 
Előhang, mottó, 

expozíció, kaland, 
allegória, epizód, 

késleltetés, felező 12-
es, sormetszet 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Próbatétel, kaland, 
ismétlődő motívum, 

vándortéma 
 

Történelmi regény, 
ifjúsági regény, 
kalandregény 

 
 

 



Irodalmi művekhez kapcsolódó szövegalkotási feladatok készítése, vagy 

ezek felismerése különféle műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél). 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Az osztályozó és javítóvizsga követelményei 

Magyar irodalom 
7. osztály 



 

                               Ismeretek, követelmények 
 
     Fogalmak 

Egy korstílus – a romantika.  
Egy-két szemelvény a korszak jellemző alapvetéseiről, törekvéseiről (pl. 

szabadság az irodalomban; új, jellegzetes műfajok; kevertség, töredékesség; 
romantika és népiesség). 

 
Szemelvények Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi korstílusra jellemző, különféle 
műfajú, tematikájú alkotásaiból (pl. Kölcsey: Huszt; Vörösmarty: Ábránd; 

Petőfi: Egy gondolat bánt engemet…). 
Memoriter: Himnusz, Szózat, Huszt, Nemzeti dal 

 
Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai , Mikszáth Kálmán és más magyar 
elbeszélők alkotásai..Képes érzelmi tartalmak felismerésére, erkölcsi 

választások értelmezésére és véleményezésére, pl. indulatok, szeretet, 
együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála; 

 

Nagyepikai alkotás (regényelemzés) - sok szempontú megközelítés. 
 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai Tér- és időviszonyok, cselekmény, 
szerkezet.  

 Hősök, magatartásformák, erkölcsi választások – a szereplők jellemzése 
azonosítja a műben megjelenő tematikát (pl. család, szerelem, hősiesség, 
hazafiság, önfeláldozás);  

képes a szereplők jellemzésére, tetteik minősítésére; 
 

 Drámai műfajok - egy komédia sok szempontú megközelítése 
Shakespeare egy vígjátéka a drámai szerkezet, drámai jellem és nyelv 

néhány jellemzőjének felismerésére; 

 a komikum mint műfajformáló minőség felismerésére, formáinak 

megkülönböztetésére;  

 egy jellemtípus azonosítására;  

képes szituációk és instrukciók értelmezésére, 

 

Alkotások műfaji szempontokból a magyar irodalom különféle korszakaiból, 

pl. Ady Endre, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály (A Reményhez), Janus 
Pannonius (Pannónia dicsérete), József Attila, Kölcsey Ferenc, Petőfi 
Sándor, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor 

műveiből és kortárs magyar lírai alkotásokból. 
Tematikus, motivikus kapcsolódások felismerése – a műválasztás felölel 

alapvető lírai témákat (pl. természet, évszakok és napszakok, szülőföld, 
haza, család, szerelem, öntudat, költősors, költészet/ars poetica).  

Memoriter: A reményhez, Szeptember végén 

 
 

 
Műfaji fogalmak (pl. 

óda, epigramma, 
rapszódia); romantikus 

ellentétezés, 
romantikus képalkotás 
 

 
 

 
 
Kisepika, mese, 

monda, legenda, 
anekdota, novella, 

elbeszélés, kisregény, 
 
Romantikus regény; 

regényműfaji változat, 
pl. heroikus regény; 

romantikus hős, 
jellem, ábrázolásmód 
 

 
 
 

Dráma, komédia, 
dialógus, konfliktus, 

alapszituáció, 
helyzetkomikum, 
jellemkomikum, típus, 

jellemtípus. 
 

 
 
Óda, himnusz, elégia, 

dal, epigramma; 
szókép, hasonlat, 

megszemélyesítés, 
metafora; alakzat, 
ismétlés, párhuzam, 

ellentét, fokozás, 
szórendcsere. 

 

 

 

Az osztályozó és javítóvizsga követelményei 



Magyar irodalom 
8. osztály 

 

                               Ismeretek, követelmények 
 
     Fogalmak 

Kisepikai alkotások - prózai és verses műfajok. 
Novella, elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat, egyperces novella, 

komikus eposz, ballada - műfaji rendszerezés. 
 
Tematikus kapcsolódások, archetipikus helyzetek felismerése (pl. gyerekkor-

felnőttkor, szegénység-gazdagság, bűn-bűnhődés, házastársi kapcsolatok, 
hűség, kitartás, beavatás). 

 

 Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Mikszáth Kálmán, Örkény István 

műveiből, Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem. Felismeri az elbeszélői 
nézőpontot, beszédhelyzetet; 

 azonosítja az irodalom nagy témáit, pl. család, iskola, gyerekek és  

 felnőttek, szegénység; 
 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok, pl. óda, dal, epigramma, elégia, 
ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra - műfaji rendszerezés. 

 

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség). 
Nyugat szerepe, hatása 

Az impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió stílus- és formajegyei. 
Jellemző művek, ábrázolásmódok pl. Ady, Babits, Juhász Gyula, Tóth Árpád 

műveiből.  
Memoriterek: Párisban járt az ősz, A föl-földobott kő, Milyen volt, Körúti 
hajnal 

 
Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből 

 Móricz  Zsigmond: Légy jó mindhalálig. Tud tájékozódni erkölcsi 
kérdésekben, és ezt igényli is; megérti az igazság és nézőpont, a 

személyes és a közösségi igazság konfliktusát;  
Tudja jellemezni a szereplőket, tudjon önállóan véleményt alkotni. 
 

Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia sok szempontú 
megközelítése. 

 

Shakespeare: Romeo és Júlia  
(vagy egy Shakespeare-komédia vagy Gogol: A revizor).  

 
Tér- és időviszonyok, szereplők rendszere, alapszituáció, cselekmény, 

konfliktusok. Drámai szerkezet. 
Hősök (egyéni és tipikus vonások). 

 Tragikus bukás, értékveszteség/komikus lelepleződés. Tudja jellemezni a 

drámai hősöket, elemezni kapcsolataikat, konfliktusaikat; 
 

Kisepika, anekdota, 
novella, egyperces 

novella 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Impresszionizmus, 

szimbolizmus, 
szecesszió, 

szinesztézia, allegória, 
szimbólum, összetett 
költői kép. 

 
Ifjúsági regény 

 
 
 

 
 

 
Dráma, komédia, 
tragédia, komikum, 

tragikum, dialógus, 
konfliktus 

 
 

 
 



 
Biológia  

7. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 

 
 

- Ismerje és megfelelő algoritmus 
alapján tudja jellemezni a jellegzetes 
életközösségeket, az azokat alkotó 

legfontosabb fajokat, tudjon belőlük 
táplálékláncot összeállítani.  

- Tudja bemutatni az egyes 
életközösségek szerkezetét, térbeli 
elrendeződésük hasonlóságait és 

különbségeit.  
- Példákkal tudja illusztrálni az 

élőlények közötti kölcsönhatások 
leggyakoribb formáit. 

- Tudjon különbséget tenni 

csoportosítás és rendszerezés között.  
- Tudja elhelyezni morfológiai 

jellegzetességeik alapján, az ismert 
élőlényeket a fejlődés-történeti 
rendszerben (maximum osztály 

szintig).  
- Lássa a sejtek, szövetek, és szervek 

felépítése és működése közötti 
összefüggést. 

- Értse a sejtszintű és a szervezetszintű 

életfolyamatok közötti kapcsolatot.  
 

 
 

 
 

Az év során feldolgozásra kerülő témákkal 
kapcsolatos alapfogalmak ismerete, azok 

alkalmazása: 
 

- környezeti tényező, életfeltétel, 

tűrőképesség, környezethez való 
alkalmazkodás;  

- trópusi esőerdő, erdős és füves 
szavanna, trópusi sivatag, 
keménylombú erdő, lombhullató 

erdő, füves puszta, tajga, tundra; 
- elsivatagosodás, versengés, 

együttélés, táplálkozási lánc, 
táplálkozási hálózat, táplálkozási 
piramis, plankton; 

- rendszerezés, rendszertani kategória; 
ország, törzs, osztály, faj; 

- szerveződési szint, sejt, szövet; 
sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, 
légzés, ivaros és ivartalan szaporodás. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
8. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 

 
 

- Tudja bemutatni saját teste felépítését 
és alapvető működési sajátosságait.  

 
 

Az év során feldolgozásra kerülő témákkal 
kapcsolatos alapfogalmak ismerete, 
alkalmazása ábraelemzések, 

feleletválasztások, rövid összefüggő 



- Legyen tisztában a férfi és a nő 

közötti különbséggel és a kamaszkor 
biológiai-pszichológiai problémáival. 

- Ismerje a betegségek kialakulásának 

okait, tudja elmondani megelőzésük 
és felismerésük módjait, az 

egészséges életmód és az 
elsősegélynyújtás legfontosabb 
szabályait.  

 

szövegek alkotása során: 

 
- kültakaró, mozgás-szervrendszer, 

ízület, 

- tápanyag, anyagcsere, 
alapanyagcsere, emésztés, vér, 

vércsoport, véralvadás, immunitás, 
szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás 

- receptor, érzékszerv, reflex, 

reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, 
központi és környéki idegrendszer 

- ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, 
másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, 
szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, 

tudatos családtervezés. 
 

 

Dráma és Tánc 

5. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 

 

 A tanuló képes alkotó, tevékeny 

részvételre többféle dramatikus 
tevékenységben;  

 ismeri a különféle beszédműfajokat, a 

kommunikáció verbális, zenei és 
metakommunikációs elemeit 

 részt vesz a drámajátékos tevékenységek 
értelmező megbeszélésében. 

 Képes a munkamegosztásra, érti és 
értékeli társai munkáját;  

 képviseli saját álláspontját, elfogadó más 
álláspontok iránt, képes konszenzusra és 

kompromisszumra. 

 Ismeri és használni tudja a legalapvetőbb 

dramaturgiai, drámaszerkezeti és színházi 
alapfogalmakat; képes egy színházi 
előadásról megfogalmazni élményeit, 

gondolatait. 

 
Testtartás, gesztus, mimika, tekintet, hangerő, 
hangsúly, hanglejtés, hangszín, szünet, 

beszédtempó, hangterjedelem, 
hangmagasság, ritmus. 

 
Indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás, járás, 
futás, mozdulatkitartás. 

 

Jelenet, konfliktus, dialógus, monológ, típus, 

egyénítés, ellentét és párhuzam, 
fordulópont/tetőpont, főszereplő, 
mellékszereplő, késleltetés, ritmus, tér, 

nézőtér, státusz; 
mese, történet, cselekmény, szándék, 

feszültség, konfliktus, fordulópont. 
 
Feszültség, cselekmény, jelenet, szerkezet, 

hatás, konfliktus. 
 

Díszlet, jelmez, szcenika, kellék, fény- és 
hanghatás. 
 

 

 
 

 
 
 

2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 
 



Ének - zene 

 

1 - 2. osztály 

 

Írásbeli vizsga követelményei Szóbeli vizsga követelményei 
A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) 
felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, 

ötvonalas kotta). A megismert ritmikai 
elemeket ( tá – ti-ti – szünet) felismerik, 

megnevezik, lejegyzik a tanult módon. 

A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt elő 
tudnak adni a kapcsolódó játékokkal 

emlékezetből.  
Érzik az egyenletes lüktetést, képesek azt 

követni. A megismert ritmikai elemeket 
tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, 
folyamatosan szólaltatják meg. Rövid 

dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és 
hangjegyről szolmizálva éneklik (dó –  mi – 

szó – lá). 

 
2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

 

Ének - zene 

3. osztály 

 

Írásbeli vizsga követelményei Szóbeli vizsga követelményei 

A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) 
felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, 

ötvonalas kotta). A megismert ritmikai 
elemeket ( tá – ti-ti – szünet, fél és egész) 
felismerik, megnevezik, lejegyzik a tanult 

módon. 
Rövid dallamot szolmizáció alapján képes 

ötvonalas kottába lejegyezni, lá, dó ré mi szó 
lá dó’ hangkészlettel. 

A tanulók 20 dalt (15 népzenei és 5 műzenei 
szemelvény) el tudnak énekelni 

emlékezetből. Képesek ritmusvariációt, 
ritmussort alkotni. A 2/4 és 4/4-es metrumot 
helyesen hangsúlyozzák. 5 tanult dalt és 

rövid dallamfordulatot kézjelről, 
betűkottáról és hangjegyről szolmizálják. 

Meg tudják nevezni a zeneművekben 
megszólaló ismert hangszertípusokat. 

 

 

2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

 

Ének - zene 

4. osztály 

 

Írásbeli vizsga követelményei Szóbeli vizsga követelményei 

A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) 
felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, 
ötvonalas kotta). A megismert ritmikai 

elemeket ( tá – ti-ti – szünet, fél és egész, 
szinkópa) felismerik, megnevezik, lejegyzik 

a tanult módon. 
Rövid dallamot szolmizáció alapján képes 
ötvonalas kottába lejegyezni, lá, dó ré mi szó 

lá dó’ hangkészlettel. 

A tanulók 20 dalt (15 népzenei és 5 műzenei 
szemelvény) el tudnak énekelni 
emlékezetből. Képesek ritmusvariációt, 

ritmussort alkotni. A 2/4 és 4/4-es metrumot 
helyesen hangsúlyozzák. 5 tanult dalt és 

rövid dallamfordulatot kézjelről, 
betűkottáról és hangjegyről szolmizálják. 
Meg tudják nevezni a zeneművekben 

megszólaló ismert hangszertípusokat. 
 

 

Ének-Zene 

5. évfolyam 



Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 

 

Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar 

népdal, 1 gregorián ének, 2 katonadal 1848–
49-ből, 2 kánon) és zenei szemelvényt 
emlékezetből énekelnek stílusosan és 

kifejezően csoportban és egyénileg is. 
Törekvés a többszólamú éneklésre. A 

generatív készségfejlesztés eredményeként 
továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, 
formaérzékük és dallami készségük. 

A tanult zenei elemeket felismerik. 
Előkészítés után a tanult zenei anyagnál 

könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 
olvasnak. 
Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő 

kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni 
és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, 

hangszín, dinamika, formai megoldások). 
A többször meghallgatott zeneműveket 
felismerik hallás után. A zenehallgatásra 

ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból 
kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 
alkotás) megismerték. 

 
 

Régi és új stílusú népdal, gregorián ének, 

Himnusz, Szózat, kórusmű, társas ének. 

 

Dúr, moll, visszatérő forma, rondó. 

 
Triola, kis éles és kis nyújtott ritmus, dúr és 

moll hangsor, abszolút hangnevek 
(pontosítva), violinkulcs, allegro, andante, 
pianissimo. 

 
Hangköz, formai egység (dallamfordulat, 

dalforma, rondó forma). 
 
Gregorián ének, reneszánsz tánc, madrigál, 

dal, daljáték, menüett, szvit, concerto. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
6. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 

 

Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar 
népdal, 3 történeti ének, 2 műdal) és zenei 

szemelvényt emlékezetből énekelnek 
stílusosan és kifejezően csoportban és 
egyénileg is. Törekvés a többszólamú 

éneklésre. A generatív készségfejlesztés 
eredményeként továbbfejlődött érzetük, 

metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami 
készségük. 

 

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

 
Hatnyolcad, dúr, moll, tercmenet, zenei 
periódus, visszatérő forma, rondó, dallami 

variáció, szekvencia. 
 

6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, triola, dúr és 
moll hangsor, vezetőhang, kis és nagy 
szekund, kis és nagy terc, basszuskulcs, 



A tanult zenei elemeket felismerik. 

Előkészítés után a tanult zenei anyagnál 
könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 
olvasnak. 

Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő 
kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni 

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

felismerik hallás után. A zenehallgatásra 
ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból 

kiválasztott zeneművek egy részét (min. 10 
alkotás) megismerték. 
 

allegro, andante, mezzoforte, pianissimo. 

 
Hangköz, formai egység (dallamfordulat, 
dalforma, variációs forma, triós forma és 

rondó forma). 
 

Dal, daljáték, opera, szerenád, divertimento, 
versenymű, szimfónia. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

7. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 

 

Az énekes anyagból 10 dalt (8 magyar dal: 
népdal, népies dal, népies műdal; 3 műdal; 1 

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

A generatív készségfejlesztés 
eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, 
többszólamú és harmonikus hallásuk, 
formaérzékük. 

Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. 
Előkészítést követően a megismert zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat 
szolmizálva olvassák.  
Képesek egy-egy zenemű adekvát 

befogadására annak adott funkciójához, 
stílusához, műfajához mérten. 

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei 
korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 
10 alkotás) megismerték, a halott műveket 

jellemző részleteik alapján felismerik. 
  

 

 

Verbunkos dal, romantikus dal. 
 

Ritmusvariációk. 
Kis és nagy szext, kis és nagy szeptim. 
 

Műzene, népzenei feldolgozás, romantikus 
zene. 

 
Szimfonikus költemény, kamarazene. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 

 

Az énekes anyagból 15 szemelvényt (8 
magyar népdal, 4 történeti ének, 1 műdal, 2 

XX. századi zenemű főtémája) emlékezetből 
énekelnek kifejezően csoportban. 

A generatív készségfejlesztés 
eredményeként továbbfejlődött a 
ritmusérzékük, dallami készségeik, 

többszólamú és harmonikus hallásuk, 
formaérzékük. 
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. 

Előkészítést követően a megismert zenei 
anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat 

szolmizálva olvassák.  
Képesek egy-egy zenemű adekvát 
befogadására annak adott funkciójához, 

stílusához, műfajához mérten. 
A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei 

korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 
10 alkotás) megismerték, a halott műveket 
jellemző részleteik alapján felismerik. 

 

 
Társasdal, verbunkos dal, keserves, 
romantikus dal, táncnóta. 

 
Ritmusvariációk. 

 
Hangközök, alap hármashangzatok, 
hangsorok, hangnemek, hangnemi váltások. 

 
Homofónia, polifónia, zenei 
impresszionizmus, műzene, népzenei 

feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene. 
 

Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, 
concerto grosso, vonósnégyes, versenymű, 
szimfonikus költemény; táncjáték, 

kamarazene, jazz, rock. 
 

 
 
 

 
Erkölcstan 

1. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 



Ki vagyok én? 

 Ilyen vagyok   
Kedvenc helyeim, tárgyaim és 
tevékenységeim 

Nehéz helyzetek, Akiket ismerek 
Kapcsolatba lépek másokkal 

 
Gondolataim és érzéseim kifejezése 
 

Család és rokonság 
Családi hagyományok 

 
 

Fogalommagyarázat: 

Lány, fiú, születésnap, változás, öröm, 

szomorúság. 

Ismerős, ismeretlen ember, megszólítás, 

udvariasság, illem, segítségkérés, érzés, 
gondolat, öröm, bánat, szeretet, rokonszenv, 

ellenszenv. 
Család, rokon, segítségnyújtás, szokás, 
hagyomány, ünnep, hétköznap, feladat, 

szabadidő.  
 

 
 
 

 
 

 

 

2. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 

A gyerekek élete 

Különféle közösségeim 

Akik körülöttünk élnek  

Más lakóhelyek, más szokások  

Kicsik és nagyok 
A képzelet határai 

A jó és a rossz 

Növények és állatok a környezetünkben  

A természet védelme 
 

Fogalommagyarázat: 

Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, 
hagyomány. 

Természet, vidék, környezet, táj, növény, 

állat, felelősség, gondozás, védett növény és 

állat, természetvédelem. Kicsi, nagy, óriási, 

közel, távol, múlt, jövő, mese, álom, 

képzelet, jó, rossz, gonosz, harc. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

3. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 

Tulajdonságaim 
Szokásaim, érzelmeim és indulataim  

Ahogy mások látnak engem 
Hősök és példaképek 

Párbeszéd 
Az igazi barát 
Békében és haragban 

Fogalommagyarázat: 
Külső tulajdonság, belső tulajdonság, 

önismeret, szokás, érzelem, indulat, öröm, 

szomorúság, düh, önzés, önzetlenség, 

segítőkészség, példakép. 

 



Elfogadva és elutasítva 

Közösségeim 
A mi osztályunk 
Az osztály működése 

A mi iskolánk 
 

Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, 

testtartás, hanglejtés, barátság, öröm, bánat, 
titok, harag, veszekedés, kibékülés, 
magányosság, elfogadás, kirekesztés. 

 
Csoport, közösség, csapat, összetartozás, 

hagyomány, szabály, szabályszegés, büntetés, 
szabályalkotás. 
 

 
 

 

 
 

4. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 

Tulajdonságaim 
Szokásaim, érzelmeim és indulataim  

Ahogy mások látnak engem 
Hősök és példaképek 

Párbeszéd 
Az igazi barát 
Békében és haragban 

Elfogadva és elutasítva 
 

Közösségeim 
A mi iskolánk 

A nyelv, ami összeköt 

Szokások és jelképek 
Ünnepek 

Más kultúrák – más szokások – más ünnepek 

Lakóhelyi épített örökségünk  
Tárgyaink világa 

A világ öröksége 

Kezdet és vég: 

A világ megismerése 
Fantázia és kreativitás 
 

Fogalommagyarázat: 
Külső tulajdonság, belső tulajdonság, 

önismeret, szokás, érzelem, indulat, öröm, 

szomorúság, düh, önzés, önzetlenség, 

segítőkészség, példakép. 

Párbeszéd, odafigyelés, testbeszéd, arcjáték, 

testtartás, hanglejtés, barátság, öröm, bánat, 
titok, harag, veszekedés, kibékülés, 

magányosság, elfogadás, kirekesztés. 
Csoport, közösség, csapat, összetartozás, 
hagyomány, szabály, szabályszegés, büntetés, 

szabályalkotás. 
Anyanyelv, jelkép, nemzeti jelkép, 

népszokás, családi ünnep, nemzeti és állami 
ünnep. 
Épített örökség, tárgyi örökség, nemzedék, 

múzeum, világörökség. 
Születés, elmúlás, kezdet, vég, élet, halál, 

mítosz, eredetmonda, túlvilág, képzelet. 
 
 

 

 

 

5. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 

A tanulók testi és lelki egészséggel 
kapcsolatos ismeretei, az önmagukért való 

felelősség érzése.  
A saját kapcsolati háló szerkezetének 
ismerete.  

Fogalommagyarázat: 
Önismeret, beilleszkedés, rokonszenv, 

megértés. 
Testi tulajdonság, lelki tulajdonság. 
Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, 

barátság, őszinteség, hazugság, szeretet, 



A közösséghez való tartozás fontossága. 

A csoporttagok közötti összetartozás érzését 
kiváltó legfontosabb tényezők ismerete. A 
csoporton belüli konfliktuskezelés és 

kárenyhítés néhány technikájának ismerete. 

Az etnikai és vallási sokszínűség, és 

elfogadtatás.  
Az internet használatával és a virtuális 
közösségekkel kapcsolatos veszélyek 

ismerete. 

Az emberi tevékenység hatása a környezet 

állapotára. Természetkárosítás és 
természetvédelem fogalma. 
A média viselkedést befolyásoló hatásainak 

ismerete. 
 

tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, 

megértés, sértés, megbocsátás, konfliktus. 
Ökológiai lábnyom, fogyasztás, technikai 
eszköz, függőség. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

6. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 

A közösséghez való tartozás fontosságának 
megfogalmazása. 
A csoporttagok közötti összetartozás érzését 

kiváltó legfontosabb tényezők ismerete. Egy-
egy személy csoporton belüli helyzetének 

felismertetése. A csoporton belüli 
konfliktuskezelés és kárenyhítés néhány 
technikájának alkalmazása.  

Annak megértetése, hogy mások csoportjai 
mások számára ugyanolyan értékesek. 

A szociális érzékenység és a személyes 
felelősség érzésének fontossága.  
A modern technika mindennapi életet érintő 

pozitív és negatív hatásainak, a média 
viselkedést befolyásoló hatásainak ismerete. 

A vallások sokszínűségével és közös 
jellemzőivel kapcsolatos, különféle 
forrásokból származó ismeretek alkalmazása. 

 
 

Fogalommagyarázat: 
Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, 
idegen, kirekesztés, általánosítás, előítélet, 

hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, 
felelősség. 

Egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, 
igazságtalanság, tisztességes és 
tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, 

szegénység, szolidaritás. 
Visszaélés, média, reklám. 

Világkép, világnézet. 
 
 

 

 

 
7. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 

Az önismeret. A személyes értékválasztás és 
az ezzel járó feszültségek kezelésének 
magyarázata. 

Fogalommagyarázat: 
Tudás, értelem, tehetség, siker, kudarc, 
felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, 

vágy, cél, döntés, válság, akarat, érték, 



Az egymás iránti felelősség érzésének 

megfogalmazása. 

Az autonóm gondolkodás és cselekvés 
igénye. 

A legfontosabb általános társadalmi normák 
funkciójának ismerete. 

A személyes jövőkép fogalma.  

A nagy világvallások legfontosabb 
tanításainak ismerete. 

értékrend, értékütközés. 

Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, 
alkalmazkodás, engedelmesség, szabály. 
Társadalmi norma, szabályszegés, korrupció, 

büntetés, megelőzés. 
Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, 

boldogulás. 
Világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, 
erkölcsi tanítás. 

 

 

8. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 

A személyes értékválasztás és az ezzel járó 
feszültségek kezelése. 

Az egymás iránti felelősség érzésének 
ismerete.  
A szexuális visszaélések veszélyei. 

Szabadság és korlátozottság. 

Az európai identitás kialakulása. 

A más kultúrák iránti nyitottság; annak 
elfogadtatása, hogy napjaink globális 
világában a kultúrák és a népcsoportok 

számos ok miatt keverednek egymással, ami 
előnyökkel és nehézségekkel is együtt járhat.  

Jóllét és jólét. 
Boldogság és boldogulás. 
A média és a valóság. 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai.  
 

 
 

Fogalommagyarázat: 
Érték, értékrend, értékütközés. 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi 
vágy, szexuális kapcsolat, házasság, család, 
gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, 

pornográfia, szexuális bántalmazás, áldozat. 
Önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, 

engedelmesség. 
Európai Unió, menekült, befogadó ország, 
sztereotípia, előítélet, etnikai konfliktus. 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, 
boldogulás, vágy, remény, hiányérzet, 

elégedetlenség, boldogtalanság, drog, 
alkohol, függőség, értelmes élet, média, 
befolyásolás, korrupció, hitelesség. 

Tízparancsolat, meggyőződés, világkép, 
világnézet, hit, vallás, világvallás, erkölcsi 

tanítás. 

 

Fizika 

 
Követelmények 

 

7. osztály 

 

 

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek 

megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. 
Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések 

felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket. 
Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is lejegyezni. 
Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat. 

Képes legyen a sebesség fogalmát különböző kontextusokban is alkalmazni. 
Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt fontos, és ezt 



konkrét példákon el tudja mondani. 
Értse meg, hogy a gravitációs erő egy adott testre hat és a Föld (vagy más égitest) vonzása okozza. 
Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával terjed a 

közegben. 
Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb és szilárd anyagokban a legnagyobb.  

A tanuló magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmennyiséghez 
kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az energiafajták elnevezését. Ismerje fel a 
hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát. 

Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. 
Tanúsítson környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával. 

A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen azokat 
azonosítani. Tudja értelmezni a megújuló és a nem megújuló energiafajták közötti 
különbséget. 
A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, hátrányait és 
alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita során az érveket és az 

ellenérveket csoportosítsa és azokat a vita során felhasználja. 
 
 

8. osztály 

 

 
Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek 
megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. 

Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések 
felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket. 

Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is lejegyezni. 
Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat. 
Képes legyen a nyomás fogalmának értelmezésére és kiszámítására egyszerű esetekben az erő és a 

felület hányadosaként. 
Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. 

Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel. 
Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség. 
Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyarapításában, ismerje a 

fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény alapvető tulajdonságait. 
Ismerje az áramkör részeit, képes legyen egyszerű áramkörök összeállítására, és azokban az 

áramerősség mérésére. 
Tudja, hogy az áramforrások kvantitatív jellemzője a feszültség. 
Tudja, hogy az elektromos fogyasztó elektromos energiát használ fel, alakít át. 

A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni. 
Tudja, hogy az elektromos energia bármilyen módon történő előállítása terheli a környezetet. 

Földrajz 

7. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 
- Rendelkezzenek a tanulók átfogó és 

reális képzettel rendelkezzenek a Föld 
egészéről és annak kisebb-nagyobb 
egységeiről. 

- Legyenek tisztában az Európai Unió 
meghatározó szerepével, 

jelentőségével. 
- Ismerjék fel a földrajzi övezetesség 

kialakulásában megnyilvánuló 

 

TOPOGRÁFIAI FOGALMAK 
- Az év során feldolgozásra került témákkal kapcsolatos 

alapfogalmak ismerete, azok alkalmazása 
- a tanuló tudja megfogalmazni tényleges és viszonylagos 

földrajzi helyzetüket, fekvésüket; 

- tudja megmutatni azokat különböző térképeken 
(falitérképen, atlaszban); 



összefüggéseket és 

törtvényszerűségeket. Legyenek 
képesek alapvető összefüggések, 
tendenciák felismerésére és 

megfogalmazására az egyes 
földrészekre vagy ország csoportokra, 

tájakra jellemző természeti 
jelenségekkel, társadalmi-gazdasági 
folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék 

fel az egyes országok, ország 
csoportok helyét a világ társadalmi-

gazdasági folyamataiban. Érzékeljék 
az egyes térségek, országok 
társadalmi-gazdasági adottságai 

jelentőségének időbeli változásait. 
Ismerjék fel a globalizáció 

érvényesülését regionális példákban. 
- Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a 

földtörténeti időben. 

- Legyenek képesek megadott 
szempontok alapján bemutatni 

földrajzi öveket, földrészeket, 
országokat és tipikus tájakat. 

- tudja felismerni és megnevezni azokat kontúrtérképen; 

- kapcsoljon földrajzi-környezeti tartalmakat az egyes 
topográfiai fogalmakhoz. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

8. évfolyam 

Követelmények: 

Szóbeli Írásbeli 

 
- Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon 

belül a meghatározó és a hazánkkal 
szomszédos országok természet- és társadalom 
földrajzi sajátosságairól, lássak azok térbeli és 
történelmi összefüggéseit, érzékeljék a 
földrajzi tényezők életmódot meghatározó 
szerepét. Birtokoljanak reális ismereteket a 
Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi 
jellemzőiről, erőforrásairól és az ország 
gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió 
keretében. 

- Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági 
fejlődésének jellemzőit összefüggésben a 

természeti erőforrásokkal. Értsék, hogy a 
hazai gazdasági, társadalmi és környezeti 

folyamatok világméretű vagy regionális 
folyamatokkal függenek össze. 

 

TOPOGRÁFIAI FOGALMAK 
- Az év során feldolgozásra került témákkal kapcsolatos 

alapfogalmak ismerete, azok alkalmazása 

- a tanuló tudja megfogalmazni tényleges és viszonylagos 
földrajzi helyzetüket, fekvésüket; 

- tudja megmutatni azokat különböző térképeken 
(falitérképen, atlaszban); 

- tudja felismerni és megnevezni azokat kontúrtérképen; 

- kapcsoljon földrajzi-környezeti tartalmakat az egyes 
topográfiai fogalmakhoz. 



- Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-

gazdasági folyamatok környezetkárosító 
hatását, a lokális problémák globális 
következmények elvének érvényesülését. 

Legyenek tisztában a Földet fenyegető 
veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság 

lényegét példák alapján, ismerjék fel, hogy 
a Föld sorsa a saját magatartásukon is 
múlik. 

- Legyenek képesek a tanulók a térképet 
információforrásként használni, szerezzék 

meg a logikai térképolvasás képességét. A 
topográfiai ismereteikhez tudjanak 
földrajzi-környezeti tartalmakat kapcsolni. 

Topográfiai tudásuk alapján a tanulók 
biztonsággal tájékozódjanak a köznapi 

életben a földrajzi térben, illetve a 
térképeken, és alkalmazzák topográfiai 
tudásukat más tantárgyak tanulása során is. 

- Legyenek képesek a társakkal való 
együttműködésre. Alakuljon ki bennük az 

igény arra, hogy későbbi életük folyamán 
önállóan tovább gyarapítsák földrajzi 
ismereteiket. 

 

 
A vizsgatárgyak részei és követelményei 

 

Hon- és népismeret  

5. osztály 

 

Írásbeli vizsga követelményei Szóbeli vizsga követelményei 

Feladatlap kitöltésével ki kell fejteni, hogy 

mit tud a vizsgázó a táblázatban felsorolt és 
azokból kiválasztott fogalmakról, 
eseményekről.  

 
Fogalmak: Családfa, rokonsági fok (felmenő 

ág: apa/anya, nagyapa/nagyanya, 
dédapa/dédanya, lemenő ág: gyermek, 
unoka, dédunoka, oldalág: testvér/báty, öcs, 

nővér, húg, unokatestvér, nagybácsi, 
nagynéni (ángy), házassági rokonság 
(műrokonság). 

Helytörténet, természeti környezet, neves 
személy, helyi hagyomány, település, régió. 

Jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú 
ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, 
konyhai cserépedény, munkasarok, 

szentsarok, munkamegosztás, belenevelődés, 
utánzó játék, eszközös játék, sportjellegű 

Az alábbi témákból felkészülést követően – 

önállóan, vagy tanári segítséggel tudjon 
beszámolni, illetve ismereteit elmondani. 
 

1. Családunk története. 

Családfa.Rokonság, szomszédság 

2. Nagyszüleink, dédszüleink világa 

falun és városban 

3. Az én városom, falum 

4. A ház A magyarok házai 

5. A magyar paraszti lakóházak 

külsőjellegzetességei 

6. A konyha Az ételkészítés és eszközei 

7. Konyhai kerámiaedények 

8. A szoba A szoba berendezése 

9. Munkamegosztás a családon belül 



játék. 

Szántás, vetés, aratás, szilaj- és félszilaj 
állattartási mód, fonás, szövés, fonó, ing, 
gatya, pendely, szoknya, kötény, ünnepi 

viselet, böjtös nap, téli étrend, nyári étrend. 
Ünnep, jeles nap, böjt, advent, karácsonyi 

ünnepkör, karácsonyi kántálás, betlehemezés, 
bölcsőske, regölés, névnapi köszöntés, 
aprószentek napi vesszőzés, újévi köszöntők, 

háromkirályjárás, farsangi köszöntők, 
iskolába toborzó szokások, böjti játékok, 

kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, 
komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, 
pünkösdi királynéjárás, nyári és téli 

napforduló, társasmunka, kaláka, aratás, 
szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, 

pásztorünnep, keresztelő, leány-, legényélet, 
lakodalom. 
Etnikai csoport, nemzeti kisebbség, néprajzi 

táj, határainkon túl élő magyarok, a nemzeti 
összetartozás napja. 

10. A játék 
11. Tárgykészítő játékok, lányok és fiúk 

játékai. 

12. Eszközös utánzó, és ügyességi 

játékok 

13. Gabonamunkák 

14. Állattartás 

15. A fonó 

16. Kendermunkák 

17. Viselet Hétköznapi viselet 

18. Ünnepi viselet 

19. Táplálkozás 

20. A falu közössége 

21. Az emberi élet fordulói A gyermek 

születése – hiedelmek és szokások 

22. A házasságkötés szokásai 

23. A karácsonyi ünnepkör Az adventi 

időszak jeles napjai 

24. Karácsonyi köszöntő szokások 

25. Karácsonytól újévig terjedő időszak 

szokásai 

26. Farsang 

27. Nagyböjt 

28. Húsvét 

29. Pünkösd 

30. A nyári napforduló ünnepe 

31. A magyar nép kulturális tagoltsága 

Dunántúl 

32. Felföld 

33. Alföld 

34. Erdély és Moldva 

35. Szülőföldünk 

 

 
INFORMATIKA, 5. ÉVFOLYAM 

Követelmények: 

SZÓBELI ÍRÁSBELI 

Legyen képes egyszerűen kódolt üzenet 
olvasására, továbbítására.   
Tudjon használni egy titkosírást, az abban levő 

üzenet információtartalmát képes legyen 
megérteni.  

Legyen tisztában a kódolás menetével, az 
információk ilyen kezelésével.  
Ismerjen meg különböző információfajtákat. 

 

Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni.  
Ismerje a főbb egységeket és funkcióikat.  
Ismerje a háttértárolók szerepét, azok néhány 

fajtáját. 
Tudja megkeresni az általa használt programok 

futtatható állományinak ikonjait.  
Tudja több módon is elindítani az általa használt 
programokat.  

Tudjon önállóan megfelelő menüelemeket, 
parancsokat használni.  



Tudja segítséggel használni a grafikus felület 

ablakait, ablakrendszerét, tudja módosítani 
azokat. 
Tudjon önállóan használni egyszerű rajzkészítő 

programot.  
Tudatosan használja a rajzolóprogramot rajzos - 

szöveges munkáinak megalkotására, 
módosítására.  
Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.  

Tudja mozgatni a dokumentum kijelölt 
részletét.  

Tudja segítséggel elmenteni elkészült munkáit 
az általa kiválasztott helyre, azokat tudja 
visszatölteni onnan.  

Tudja segítséggel kinyomtatni kész munkáját 
Tudjon önállóan begépelni szöveget.  

Tudja több módon kijavítani, módosítani a 
szöveget.  
Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.  

Tudja segítséggel végrehajtani karakterek, 
szavak formázását.  

Tudja segítséggel elmenteni elkészült munkáit 
az általa kiválasztott helyre, azokat tudja 
visszatölteni onnan.  

Tudja segítséggel kinyomtatni kész munkáját. 

 
  



INFORMATIKA, 6. ÉVFOLYAM 

Követelmények: 

SZÓBELI ÍRÁSBELI 

Legyen tisztában a kódolás menetével, az 

információk ilyen kezelésével.  

Lássa meg a kapcsolatot az informác ió 
különböző megjelenési formái között.  

Ismerje, értse az információ, mint jelenség 
lényegét.  

Ismerje fel az információ jelentőségét a régi és a 
mai társadalmakban. 

Tudja megkeresni az általa használt programok 
futtatható és egyéb állományinak ikonjait.  

Tudja több módon is elindítani az általa használt 
programokat.  

Tudjon menüelemeket, parancsokat használni.  

Tudja használni a grafikus felület ablakait, 
ablakrendszerét, tudja módosítani azok 

tulajdonságait. 

 
 

Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni.  

Ismerje a főbb egységeket és funkcióikat.  

Ismerje a háttértárolók szerepét, azok fajtáit.  

Ismerje a mágneslemez kezelés szabályait.  

Tudjon önállóan egyszerű rajzkészítő 

programot.  

Tudatosan használja a rajzolóprogramot rajzos - 
szöveges munkáinak megalkotására, 

módosítására.  

Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.  

Tudja mozgatni a dokumentum kijelölt részletét.  

Ismerje a vágólap szerepét, tudja azt használni 
szerkesztési műveletekre.  

Tudja elmenteni elkészült munkáit az általa 

készített és kiválasztott helyre, azokat tudja 
visszatölteni onnan.  

Tudja kinyomtatni kész munkáját. 

Tudjon önállóan begépelni szöveget.  

Tudja több módon kijavítani, módosítani a 
szöveget.  

Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.  

Tudja végrehajtani karakterek, szavak 
formázását.  

Ismerje a vágólap szerepét, tudja azt használni 

szerkesztési műveletekre.  

Tudja elmenteni elkészült munkáit az általa 
készített és kiválasztott helyre, azokat tudja 

visszatölteni onnan.  

Tudja kinyomtatni kész munkáját. 

 
 
  



INFORMATIKA, 7. ÉVFOLYAM 

Követelmények: 

SZÓBELI ÍRÁSBELI 

Tudjon információt különféle formákban 

kifejezni.  

Legyen képes a különböző formákban 
megjelenített információkat felismerni.  

Tudjon példákat mondani az informác ió 
általános voltára. 

Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, 
mozogni, könyvtárat váltani, a számára 
szükséges fájlt megtalálni.  

Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni.  

Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni.  

Tudjon segítséggel mágneslemezt formázni, 
legyen tisztában a formázás veszélyeivel.  

Ismerje megfelelő lemezellenőrző program 
használatát.  

Tudjon számára megfelelő könyvtárszerkeze tet 

kialakítani adott háttértárolón.  

Tudja, hogy a háttértárkezelő műveleteket nem 
grafikus rendszer alatt is el lehet végezni. 

 

Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan 

kilépni.  

Ismerje a hálózatkezelés illemszabályait. 

Tudjon segítséggel hasznos web-helyeket 
felkeresni.  

Szerezzen jártasságot tematikus és kulcsszavas 

keresők használatában.  

Tudja web-oldalak szöveges és grafikus 
részleteit letölteni, elmenteni 

Rendelkezzen saját e-mail címmel.  

Tudjon magyar nyelvű levelezőprogramot 

használni.  

Szerezzen jártasságot egy csevegő-program 
használatában.  

Legyen tisztában a csevegő-program 
használatának illemszabályaival 

Tudjon szöveges leírásban adatokat azonosítani, 
az adatokat táblázatba foglalni.  

Legyen képes az életkorának megfelelő szinten 
az összetartozó adatok közötti összefüggések 

felismerésére. 

Tudjon személyi adatokat megkülönbözte tni, 
azokat rendszerezni.  

Tudjon számítógép nélkül adatokat keresni, 
rendezni.  

Alkalmazzon tantárgyi, könyvtári 
adatbázisokat.   

Tudjon adatbázisban keresni. 
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Követelmények: 

SZÓBELI ÍRÁSBELI 

Ismerje a számítástechnika 20. századi 

történetét.  

Ismerje Neumann János munkásságának fő 
területeit.  

Ismerje a magyar tudósok munkásságát, 
amellyel hozzájárultak a számítástechnika 

fejlődéséhez. 

Ismerje a legelterjedtebb vírusfajtákat, 
típusokat.  

Ismerje egy vírusellenőrző program kezelését.  

Szerezzen jártasságot fertőzött állomány 

vírusirtásában, legyen tisztában a vírusir tás 
veszélyeivel.  

Legyen igénye a vírusok elleni védekezésre.  

Legyen képes a fertőzések elleni 

védőintézkedések végrehajtásár 

Ismerje egy tömörítőprogram kezelését.  

Tudjon egy tömörített állományt kicsomagolni.  

Tudja kiválasztott könyvtár tartalmát 
tömöríteni. 

 

Tudja használni a tabulátorfunkciókat.  

Tudja használni a szövegszerkesztők kisegítő 
lehetőségeit.  

Tudjon táblázatot elhelyezni dokumentumaiban 

Ismerje a bemutató készítő program egyszerű 
lehetőségeit.  

Tudjon néhány kockából álló bemutatót 
készíteni tantárgyi problémáival kapcsolatban. 

Tudja különböző dokumentumokból származó 
részleteket saját munkájában elhelyezni.  

Legyen tisztában a dokumentumrészletek, saját 

munkában való felhasználásának etikai, jogi 
normáival.  

Tudjon összetett dokumentumot készíteni 
tantárgyi problémáival kapcsolatban 

Tudjon szöveges leírásban adatokat azonosítani, 

az adatokat táblázatba foglalni.  

Tudjon táblázat celláival műveleteket végezni.  

Tudjon a cellák tartalmára vonatkozó képleteket 
használni.  

Tudjon táblázat celláiból segítséggel diagramot 

készíteni. 

Tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózat i 
adatbázisokat.   

Tudjon különféle adatbázisban keresni.  

Tudja értelmezni a programok által szolgáltato tt 

válaszokat. 

 
 

 

Osztályozó- és pótvizsga követelményei 



Kémia 

7. évfolyam 

 

A kémia tárgya és jelentősége 

A kémia tárgya és jelentősége 
 A kémia felosztása, főbb területei.  
 

Kémiai kísérletek 
A kísérletek célja, tapasztalatok és következtetések.  

A kísérletezés közben betartandó szabályok. 
 
Laboratóriumi eszközök, vegyszerek  

Alapvető laboratóriumi eszközök.  
Vegyszerek veszélyességének jelölése. 

 

Részecskeszemlélet a kémiában 
 Az egyedi részecskék láthatatlansága, modern műszerekkel való érzékelhetőségük. 

 
Elemek, vegyületek 

A kémiailag tiszta anyag fogalma. Azonos/különböző atomokból álló kémiailag tiszta anyagok: 
elemek/vegyületek. Az elemek jelölése vegyjelekkel (Berzelius). Több azonos atomból álló 
részecskék képlete. Vegyületek jelölése képletekkel. A mennyiségi viszony és az alsó index 

jelentése. 
 

Molekulák 
A molekula mint atomokból álló önálló részecske. 

Halmazállapotok és a kapcsolódó fizikai változások  

A szilárd, a folyadék- és a gázhalmazállapotok, a kapcsolódó fizikai változások.  
Olvadáspont, forráspont. 

 
Kémiai változások (kémiai reakciók) 
Kémiai reakciók. A kémiai és a fizikai változások megkülönböztetése. Kiindulási anyag, termék.  

 
Hőtermelő és hőelnyelő változások  

A változásokat kísérő hő. Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok. 
 
Az anyagmegmaradás törvénye 

A kémiai változások leírása szóegyenletekkel, kémiai jelekkel (vegyjelekkel, képletekkel).  

Mennyiségi viszonyok figyelembevétele az egyenletek két oldalán. Az anyagmegmaradás törvénye. 

 
Elegyek és összetételük 

Gáz- és folyadékelegyek. Elegyek összetétele: tömegszázalék, térfogatszázalék.  
Tömegmérés, térfogatmérés. 

 
Oldatok 



Oldhatóság. Telített oldat. 
A „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv. 

Keverékek komponenseinek szétválasztása 

Oldás, kristályosítás, ülepítés, szűrés, bepárlás, mágneses elválasztás, desztilláció, adszorpció. 
 

A levegő mint gázelegy 
A levegő térfogatszázalékos összetétele. 
 

Néhány vizes oldat 
Édesvíz, tengervíz (sótartalma tömegszázalékban), vérplazma (oldott anyagai). 

 
Szilárd keverékek 
Szilárd keverék (pl. só és homok, vas és kénpor, sütőpor, bauxit, gránit, talaj). 

Az atom felépítése 

 Atommag és elektronok. Elektronok felosztása törzs- és vegyértékelektronokra. 

Vegyértékelektronok jelölése a vegyjel mellett pontokkal, elektronpár esetén vonallal. 
 

A periódusos rendszer 

Története (Mengyelejev), felépítése. 
 Fémek és nemfémek, elhelyezkedése a periódusos rendszerben. 

 Nemesgázok elektronszerkezete. 
 
Az anyagmennyiség 

Az anyagmennyiség fogalma és mértékegysége. 

Egyszerű ionok képződése 

A nemesgáz-elektronszerkezet elérése elektronok leadásával, illetve felvételével: kation, illetve 
anion képződése.  
Ionos kötés. Ionos vegyületek képletének jelentése. 

 
Kovalens kötés 

A nemesgáz-elektronszerkezet elérése az atomok közötti közös kötő elektronpár létrehozásával.  
 
Fémes kötés  

Fémek és nemfémek megkülönböztetése tulajdonságaik alapján. Fémek jellemző tulajdonságai. 
 Könnyűfémek, nehézfémek, ötvözetek. 

 

Egyesülés 
Egyesülés fogalma, példák. 

 
Bomlás 

Bomlás fogalma, példák. 
 
Gyors égés, lassú égés, oxidáció, redukció 

Az égés mint oxigénnel történő kémiai reakció. Robbanás. Tökéletes égés, nem tökéletes égés és 
feltételei. Rozsdásodás. Korrózió.  

Az oxidáció mint oxigénfelvétel. A redukció mint oxigénleadás.  
A CO-mérgezés   
Tűzoltás, felelős viselkedés tűz esetén. 

Oldatok kémhatása, savak, lúgok  
Savak és lúgok, disszociációjuk vizes oldatban.  



Arrhenius-féle sav-bázis elmélet.  
pH-skála, a pH mint a savasság és lúgosság mértékét kifejező számérték. Indikátorok. 
 

Kísérletek savakkal és lúgokkal 
Savak és lúgok alapvető reakciói. 

 
Közömbösítési reakció, sók képződése 
Közömbösítés fogalma, példák sókra. 

A kémiai reakciók egy általános sémája 

 nemfémes elem égése (oxidáció, redukció) → égéstermék: nemfém-oxid → nemfém-oxid 

reakciója vízzel → savoldat (savas kémhatás) 

 fémes elem égése (oxidáció, redukció) → égéstermék: fém-oxid → fém-oxid reakciója vízzel → 

lúgoldat (lúgos kémhatás)  

 savoldat és lúgoldat összeöntése (közömbösítési reakció) → sóoldat  

  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

 

Balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, laboratóriumi eszköz, kísérlet. 

Kémiailag tiszta anyag, elem, vegyület, molekula, vegyjel, képlet, halmazállapot, fizikai és 

kémiai változás, hőtermelő és hőelnyelő változás, anyagmegmaradás, keverék, komponens, 

elegy, oldat, tömegszázalék, térfogatszázalék. 

Atommag, törzs- és vegyértékelektron, periódusos rendszer, anyagmennyiség, ion, ionos, 

kovalens és fémes kötés, só. 

Egyesülés, bomlás, gyors és lassú égés, oxidáció, redukció, pH, sav, lúg, közömbösítés. 
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Szerves vegyületek 
Szerves és szervetlen anyagok megkülönböztetése.  
 

Szénhidrátok 
Elemi összetétel és az elemek aránya.  

Egyszerű és összetett szénhidrátok. Szőlőcukor (glükóz, C6H12O6), gyümölcscukor (fruktóz), 
tejcukor (laktóz), répacukor (szacharóz). 
Keményítő és tulajdonságai, növényi tartalék-tápanyag.  

Cellulóz és tulajdonságai, növényi rostanyag. 
 

Fehérjék 
Elemi összetétel. 20-féle alapvegyületből felépülő óriásmolekulák. 
 Fehérjetartalmú élelmiszerek. 

 
Zsírok, olajok 

Elemi összetételük. Megkülönböztetésük. Tulajdonságaik. Étolaj és sertészsír. 
 
Alkoholok és szerves savak  

Szeszes erjedés. Pálinkafőzés.  
A glikol, a denaturált szesz és a metanol erősen mérgező hatása.  

Ecetesedés. Ecetsav. 

Az egészséges táplálkozás 
Élelmiszerek összetétele, az összetétellel kapcsolatos táblázatok értelmezés  

Energiatartalom, táblázatok értelmezése, használata.  
Zsír- és vízoldható vitaminok, a C-vitamin. 

 
Szenvedélybetegségek 
Függőségek.  

Dohányzás, nikotin. Kátrány és más rákkeltő anyagok, kapcsolatuk a tüdő betegségeivel. 
Alkoholizmus és kapcsolata a máj betegségeivel. 

 „Partidrogok”, egyéb kábítószerek. 

Hidrogén 
Tulajdonságai. 

 

Levegőszennyezés 

Szmog, ózonpajzs, savas esőt és a globális felmelegedést okozó szennyezők áttekintése. 

Vizek 
Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, esővíz, ásványvíz, gyógyvíz, szennyvíz, desztillált víz, ioncserélt víz, 

jég, hó. 
 

Vízszennyezés 
A Föld vízkészletének terhelése kémiai szemmel.  
A természetes vizeket szennyező anyagok és hatásuk az élővilágra.  

 
Ásványok, ércek 

Az ásvány, a kőzet és az érc fogalma.  
 



 
Vas- és acélgyártás 
A vas és acél tulajdonságai. A vas- és acélgyártás folyamata röviden. 

 
Alumíniumgyártás 

A folyamat legfontosabb lépései. Az alumínium tulajdonságai. 
 
Műanyagipar 

A műanyagipar és hazai szerepe. Műanyagok. Közös tulajdonságaik. 

Energiaforrások kémiai szemmel 

Felosztásuk: fosszilis, megújuló, nukleáris; előnyeik és hátrányaik. 
Csoportosításuk a felhasználás szerint.  
Alternatív energiaforrások. 

 
Fosszilis energiaforrások 

Szénhidrogének, kőszenek  
 
Biomassza 

Megújuló energiaforrások. A biomassza fő típusai energetikai szempontból. 

Mész 

A mészalapú építkezés körfolyamata: mészégetés, mészoltás, karbonátosodás 
 
Gipsz és cement 

Kalcium-szulfát. Kristályvíz. Kristályos gipsz, égetett gipsz. Cement. 

Savak, lúgok és sók biztonságos használata 

Használatuk a háztartásban  
Háztartási sósav. Akkumulátorsav. Ecet. 
Erős lúgok 

Konyhasó 

Fertőtlenítő- és fehérítőszerek 

Hidrogén-peroxid. Hipó. Klórmész. 
 
Mosószerek, szappanok, a vizek keménysége 

Mosószerek és szappanok 
A víz keménységét okozó vegyületek.  

A vízlágyítás módjai, csapadékképzés, ioncsere. 
 
Csomagolóanyagok és hulladékok kezelése 

A csomagolóanyagok áttekintése. Az üveg és a papír mint újrahasznosítható csomagolóanyag. 
Alufólia, aludoboz. 

Réz és nemesfémek 
A félnemesfémek és nemesfémek 
 

Permetezés, műtrágyák  
Réz-szulfát mint növényvédő szer, szerves növényvédő szerek,műtrágyák 

 
Az energia kémiai tárolása 
Energia tárolása kémiai (oxidáció-redukció) reakciókkal. Szárazelemek, akkumulátorok. Mérgező 

fémsók, vegyületek begyűjtése. 
 



 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

 

Szerves vegyület, alkohol, szerves sav, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje, dohányzás, alkoholizmus, 

drog. 

H2, légköri gáz, természetes és mesterséges víz, ásvány, érc, levegőszennyezés, vízszennyezés.  

Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis energia, földgáz, kőolaj, szén, 

biomassza, mész, körfolyamat, kristályvíz. 

Vízkőoldó, zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, vízkeménység, csomagolóanyag, 

műanyag, szelektív gyűjtés, nemesfém, permetezőszer, műtrágya, várakozási idő, adagolás, 

szárazelem, akkumulátor. 
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AZ ISKOLA 

 
Személyes érzelmi biztonság kialakítása az iskolában. 
A kortársak és a felnőttek megfelelő köszöntésének, a megszólítás nyelvi formáinak illemtudó használata.  
Tájékozódás az iskola épületében. 
Az iskola épületében és a környéken található jelek, jelzések értelmezése.  
Törekvés az iskola helyiségeinek környezetbarát használatára. 
Az osztályterem, ahol szeretek lenni: az osztályteremben található tárgyak, bútorok, megnevezése. Jellemző 
tulajdonságaik összegyűjtése, csoportosításuk különböző szempontok szerint. 
Az élőlényekre jellemző tulajdonságok bizonyítása növény, állat, ember  esetében.  Élő és élettelen 
összehasonlítása. 
Egyszerű növényápolási munkák elvégzése (ültetés, öntözés, talajlazítás) és a hozzájuk tartozó néhány 
eszköz nevének megismerése és használatuk. 
A házi kedvencek, a házban és ház körül élő állatok megnevezése, egy-egy (az ember számára) jellemző 
tulajdonságának megismerése. 
Az időjárás megfigyelése, az időjárásnak megfelelő öltözködés megtervezése.  

AZ ISKOLÁS GYEREK 
Napi- és  hetirend tervezése, a megvalósítás értékelése. 
Helyes testtartás. A megvilágítás szerepének felismerése tanulás közben. 
A helyes táplálkozási szokások tudatosítása, alkalmazása a mindennapi gyakorlatban.  
Osztálytárs, fiatalabb és idősebb testvér, szülő, illetve más felnőttek testméreteinek mérése. Az adatok 
összehasonlítása, relációk megfogalmazása. 
Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése az ember életében, a test működésében.. Példák gyűjtése. A 
mozgás hatásának megfigyelése a pulzusra és  légzésszámra. 
Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások megismerése, gyakorlása, alkalmazása.  

MI VAN A TEREMBEN? 
A tanteremben található tárgyak csoportosítása különböző szempontok szerint (érzékszervi tapasztalatok, 
anyag, méret, felhasználás). 
Természetes és mesterséges anyagok megkülönböztetése a környezet tárgyaiban. 
Kapcsolat keresése az anyag tulajdonságai és felhasználása között egyszerű példák alapján.  
HÓBAN, SZÉLBEN, NAPSÜTÉSBEN 
Időjárási napló készítése . 
Az időjárás élőlényekre gyakorolt hatásának megfigyelése,konkrét példák gyűjtése. 
a víz halmazállapotai és a csapadékformák összekapcsolása. 



Évszakokhoz kötődő étrendek összeállítása. 
A nyári megnövekedett folyadékigény magyarázata. 
A réteges öltözködés szerepének megértése. 
Öltözködési tanácsok megfogalmazása  előzetes időjárás - előrejelzés alapján. 
Napi és éves ritmus megfigyelése a növény - és állatvilágban, a tapasztalatok rögzítése rajzzal, vagy írásban. 

ÉLŐLÉNYEK KÖZÖSSÉGEI 
Egy, az iskola környezetében található jellegzetes életközösség megfigyelése, jellemzése.  
Természetes életközösség megfigyelése, állapotának leírása, a változások követése, bemutatása és 
megbeszélése. 
Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása (sokféleség, változatosság, mintázatok alapján). 
Az életközösségek összetettségének felismerése. 
Annak magyarázata, miért nehéz az állatok megfelelő állatkerti tartása. Az állat-és növénykertek 
környezetmegőrző jelentőségének felismerése. 
Az élővilág sokféleségének tisztelete. 
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TÁJÉKOZÓDÁS AZ ISKOLÁBAN, ÉS KÖRNYÉKÉN 
Becslés, mérés. Természetes mértékek ( lépés, arasz) használata. 
Alaprajz készítése az oszályteremről, vázlatrajz az iskoláról. 
Útvonalrajzok készítése a lakhely és az iskola között. Egy-egy konkrét példa összehasonlítása. 
Becslés és mérés alkalmazása. 
Az iskola helye a településen, és a település térképén. 
A környék földfelszíni formakincseinek megnevezése. 
Az energiatakarékosság lehetséges módjainak keresése az iskolán belül. 
Alaprajz készítése a lakásról, szobáról. 
Az iskola és a háztartás összehasonlítása (léptékkülönbség felismerése). 
Előnyök és hátrányok mérlegelése: érdemes - e az iskolába gépkocsival jönni. 
Az állagmegőrzés, takarítás, karbantartás és a felelős használat jelentőségének felismerése. Kapcsolat 
felismerése  a használat intenzitása, a kopás, állagromlás és a karbantartási feladatok szükségessége, 
gyakorisága k özött. 

ANYAGOK KÖRÜ LÖTTÜNK  
Különböző -  a környezetünkben leggyakrabban megtalálható -anyagok összehasonlítása halmazállapotuk 
szerint.  



Köznapi folyadékok és szilárd anyagok tulajdonságainak érzékszervi vizsgálata. A tapasztalatok 
megfogalmazása szóban. 
A környezetünkben előforduló kristályos anyagok csoportosítása: 
például: kvarc –az üveget karcolja, kalcit –az üveget nem karcolja és körömmel sem karcolható). Példák 
keresése kristályokra (ásványok). 
Annak magyarázata, miért célszerűbb a folyadékok térfogatát, és a szilárd anyagok tömegét megadni. Tömeg 
-és űrmértékek leolvasása (élelmiszeripari termékekről illetve mérőeszközökről), kapcsolat keresése a 
deciliter és liter, illetve a gramm/dekagramm, valamint a dekagramm/kilogramm között. 
Kapcsolat keresése a víz halmazállapot-változásai és köznapi alkalmazásai között (például hűtés 
jégkockával, melegítés gőzzel). 
Tömeg és térfogatmérés víz fagyasztása és olvadása során. Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira 
a háztartásban és a természetben. 
Különböző anyagok viselkedésének megfigyelése a vízben. Oldatok készítése. Az anyagok csoportosítása 
vízben való oldhatóság szerint. A meleg és hideg vízben való oldódás összehasonlítása. 
Folyadékok és a levegő hőmérsékletének mérése. 
A környezetben található tárgyak, anyagok csoportosítása éghetőségük szerint. Égés vizsgálatán keresztül az 
égés feltételeinek megállapítása. Kapcsolat keresése az égés feltételei, és a tűzoltás  módja között. 
Felkészülés vészhelyzetre. A pontos, felelősségteljes munkavégzés fontosságának felismerése a tűzoltók 
munkája során. 

MI KERÜL AZ ASZTALRA? 
A rendszeres, nyugodt táplálkozás szerepének felismerése. 
Élelmiszerfajták csoportosítása energiatartalmuk (magas, alacsony), illetve tápanyagtartalmuk alapján. 
A helyes  és helytelen étrend, az egészséges és egészségtelen ételek, italok felismerése, csoportosítása.  
A táplálkozás, az életmód és az ideális testsúly elérése/megtartása közötti kapcsolat felismerése.  
Az étkezéssel kapcsolatos szokások gyűjtése, elemzése, vélemények megfogalmazása.  
Az étkezéssel kapcsolatos szokások (például nyugodt környezet, levesek, folyadékfogyasztás) felismerése.  
A helyes étkezési szokások megismerése, betartása, gyakorlása. 
A gyorsétkezés előnyeinek és hátrányainak összegyűjtése, mérlegelése. 
Egy hagyományos helyi étel elkészítésén keresztül a főzési folyamat lépéseinek értelmezése.  
Az ételek tárolásával kapcsolatos alapvető szabályok megismerése és betartása.  
Ételek csoportosítása eltarthatóságuk szerint. 
Javaslat készítése : milyen ennivalót vigyünk magunkkal hosszabb utazás, vagy  kirándulás alkalmával télen, 
nyáron. 
Az ételmérgezés tüneteinek felismerése, veszélyeinek megértése. 
 

ÉLŐLÉNYEK KÖZÖSSÉGEI 
Összefüggések megértetése az életjelenségek és életfeltételek között. 
Az életközösség növényei és állatai közötti jellegzetes kapcsolatok felismerése.  
Egymásrautaltságuk bizonyítása egyszerű táplálkozási kapcsolatok összeállításával. 
Állatok csoportosítása (ragadozó, növényevő, mindenevő). 
Egyed, csoport, életközösség megkülönböztetése konkrét esetekben. 
A természetvédelem jelentőségének felismerése. Az élővilág sokféleségének tisztelete.  
 
 

A fejlesztés várt eredménye a két évfolyamos ciklus végén: 

Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. 

Az évszakos és napszakos változások felismerése és kapcsolása az életmódbeli szokásokhoz.  

Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése.  

Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. 

Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása. 

Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának felismerése.  

Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok értelmezése; az időjárásnak 

megfelelő öltözködés. 

Használati tárgyak és a közvetlen környezetben gyakran előforduló anyagok felismerése, 

megnevezése, csoportosítása, és felhasználásuk lehetséges módjai. Összefüggések felismerése a 

az anyagok tulajdonsága és felhasználhatóságuk között. Mesterséges és természetes anyagok 



megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése. 

Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és kísérletek 

kivitelezése. Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása. Ok-okozati összefüggések 

keresésének igénye a tapasztalatok magyarázatára. Életjelenségek, életfeltételek. 

Az életkornak és ismereteknek megfelelő környezettudatos magatartás tanúsítása a 

mindennapi életvitel során. 
 

 

 

 
 

3. évfolyam 

A MEZŐN 
 
 Az élővilág szerveződési szintjeinek felismerése. A megfigyelt élőlények  csoportosítása: növények, állatok 
(ízeltlábúak, halak, madarak, emlősök). 
 
Néhány jellegzetes állatnyom tanulmányozása, lerajzolása. 
Életnyomok gyűjtése a terepi látogatás során. Állatnyomok megismerése. 
Az emberi beavatkozás hatásának felismertetése, az ember természet átalakító tevékenységének 
következményei. 
  
 
Példák gyűjtése kenyérfajtákra, összehasonlításuk különböző szempontok szerint. A kenyérsütés példáján a 
természet tiszteletének felismerése a hagyományos életmód egyszerű cselekvéseiben. 
 

MEGTART, HA MEGTARTOD 
Élőhely, testfelépítés, életmód kapcsolata. 
Kalendárium készítése, jeles napok, és természeti történések, népdalok, népköltések és versek, szépirodalmi 
részletek megjelenítésével. 
Példák keresése arra, hogyan látták el az ártéri gazdálkodásból élő emberek táplálék igényüket  (növények, 
tenyésztett állatok, halászat, vadászat). Hogyan készítették és tartósították ételeiket, melyek voltak a 
használati tárgyaik anyagai. Hogyan éltek együtt a természettel, hogy hosszútávon biztosítani tudják 
megélhetésüket. 
Néhány anyag feldolgozása (pl. agyag, fűzfavessző, gyógynövényszárítás). Annak megértése, hogy a helyi 
sajátosságokra, problémákra a hagyományos tudás kínálja a legmegfelelőbb megoldásokat.  
A körültekintő, természetbarát emberi beavatkozások jelentőségének felismerése. A vízvédelem szerepének 
belátása. 
Az iskolához legközelebb található nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerése, értékmentő 
feladatának megértése. 
A természetvédelem és a fenntarthatóság kapcsolatának felismerése. 

EGÉSZSÉG ÉS BETEGSÉG 
Az egészségünket károsító és védő szokások csoportosítása. 
Példák gyűjtése aktív és passzív pihenésre. 
A betegségtünetek felismerésének gyakorlása esettanulmányokon keresztül.  
A fertőzés megelőzési módjainak gyakorlása. 
Az egészségügyi dolgozók munkájának elismerése, tisztelete. Szabályok betartása, viselkedéskultúra az 
egyes egészségügyi intézményekben. 
A betegség megelőzés fontosságának felismerése.  
a mentők munkájának értékelése, tisztelete. 
Teendők és a segítségkérés módjainak megismerése baleset esetén. 
 

AZ A SZÉP, AKINEK A SZEME KÉK? 
Példák, illusztrációk gyűjtése különböző korok, kultúrák szépségideáljaira. Annak felismerése, hogy nem 
minden 
szépségideál vagy divat hat pozitívan egészségünkre.. Egyes szokások kifejezetten károsak (tűsarkú cipő, 
fűző, stb.) 



Az emberek közötti testi különbségek és hasonlóságok megfigyelése. Az öröklött tulajdonságok megértése 
példák alapján, csoportosításuk. 
A helyes és rendszeres testápolási szokások megismerése, gyakorlása. Annak felismerése, hogy a divat nem 
mindig az egészséges testápolási szokásokat közvetíti. Gyakran felesleges, vagy káros szokásokat is 
erőltethet. 
Személyes tapasztalat szerzése az érzékszervi és a mozgásszervi fogyatékkal élők életéről.  
A fogyatékkal élők elfogadása, segítése. 
 

MERRE MEGY A HAJÓ? 
 
Példák keresése az állatok tájékozódására. 
A Göncölszekér csillagkép felismerése. Rajz készítése szabadon választott csillagképről. A csillagkép 
nevével kapcsolatos gyűjtőmunka végzése. 
Vizsgálatok a mágnesességgel kapcsolatban (vonzás, taszítás, kölcsönösség felismerése.) 
Az iránytű működésének értelmezése. Annak megértése, miért jelentett az iránytű feltalálása hatalmas 
segítséget a hajósoknak. 
Konkrét jelenségek (rezgő húrok, megütött vizespohár, rezgő vonalzó stb.) vizsgálatán keresztül annak 
megtapasztalása, hogy a hangot a levegő rezgésén keresztül érzékeljük. Fénytörés és szóródás vizsgálatán 
keresztül annak felismerése, hogy a fehér fény különböző színek keveréke. 
Példák gyűjtése a környezetből keverékekre, oldatokra. 
A sós vízzel végzett kísérletek során annak megtapasztalása, miért fagy be nehezebben a tenger, mint az 
édesvíz. 
A víz körforgásának folyamata során a már ismert fizikai változások (párolgás, lecsapódás) bemutatása, az 
ellentétes irányú folyamatok felismerése. 
Annak felismerése, hogy a vizek tisztaságának védelme, és a vízzel való takarékosság a földi élet jövőjét 
biztosítja.                              

TÁJÉKOZÓDÁS A TÁGABB TÉRBEN 

(A lakóhely ) 
A felszínformák megfigyelése a lakókörnyezetben, filmen, képeken, kialakításuk terepasztalon.  
A lakóhely felszínformái, és kialakításuk terepasztalon. 
a fő világtájak megnevezése, és elhelyezése a térképvázlaton, térképen. 
Tájékozódás a közvetlenkörnyezetben iránytű segítségével. A fő világtájak meghatározása.  
Saját település elhelyezkedésének meghatározása  hazánk térképén, bejelölése a térképvázlaton. 
Közös bemutató készítése a lakóhely kulturális és természeti értékeiről. 
A természeti és mesterséges fogalompár alkalmazása a lakóhely értékeinek leírásában.  

 

A fejlesztés várt eredménye a 3. évfolyam végén: 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges 

fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére . 
Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő 

helyzetekben. 

 Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek 

egyszerű kísérleti tanulmányozására. 

 A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példákkal.  A hagyományok 

szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, 

illetve felépítésében. 

Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak bemutatása. Az 

élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. 

Egy természetes életközösség bemutatása. 

Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel 

kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete. 

A lakóhely elhelyezkedése Magyarország térképén, néhány jelentős kulturális és természeti 

értékének és hagyományának ismerete. 

Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben, és a 

problémák megoldásában. 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

4. évfolyam 

A KERTBEN 
Az élővilág szerveződési szintjeinek felismerése. A megfigyelt élőhely élőlényeinek csoportosítása (gomba, 
növény, állat, zöldség, gyümölcs). 
Látogatás a piacon, a tanyán, vagy a kertben. Az idényzöldségek, idénygyümölcsök felismerése, 
csoportosítása aszerint, hogy mely ehető növényi részt fogyasztjuk. Példák keresése magra, termésre.  
Naptár készítése az idénygyümölcsökről és idényzöldségekről. A növények fejlődésének megfigyelése. A 
megfigyelt élőhelyen talált növények csoportosítása aszerint, hogy mely életszakaszban voltak.  
Lebomlás vizsgálata. A komposztálás szerepének felismerése. Szerves hulladékok csoportosítása 
komposztálhatóságuk szerint. 
Összefüggések felismertetése a növénytermesztés módja, és az egészséges táplálkozás között.  
 
 

MENNYI IDŐNK VAN? 
Időmérő eszköz készítése, kalibrálása. Napóra megfigyelése. Időmérő eszközök csoportosítása pontosság, 
használhatóság, esztétikum szerint). 
Annak felismerése, leírása, hogy ilyen jelei vannak az idő múlásának az emberi egyedfejlődés egyes 
szakaszaiban? 
A születéssel, gyermekvárással, elmúlással kapcsolatos gyermeki elképzelések megbeszélése.  
A Föld mozgásának modellezése elképzelés alapján ( forgás, Nap körüli keringés). 
Annak felismerése, hogy a Földön nem mindenütt egyszerre  van nappal és éjszaka. Az időzónák megsejtése.  
Kapcsolat keresése a Föld mozgásai, és a naptár elemei között. 
Képek gyűjtése, csoportos tabló készítése az égitestek szépségének szemléltetésére. 
Az egyes holdfázisok rajzolása, elhelyezése a naptárban,a ciklikus ritmus felismerése.  
Annak megsejtése, hogy a különböző időszámítási módszerek miatt eltérések adódhatnak.  
A távcső működésének vizsgálata. Konkrét példák alapján annak megértése, miért jelentett a távcső 
felfedezése  hatalmas mérföldkövet a tudomány fejlődésében. 

MIÉRT ÉRDEMES TAKARÉKOSKODNI? 
Megfigyelések, vizsgálatok a hó terjedésével kapcsolatosan. 



 A megújuló és nem megújuló energiaforrások megkülönböztetése konkrét példák alapján. 
Különböző papírfajták vizsgálata megadott szempontok alapján. 
Példák gyűjtése a papír felhasználására. A gyűjtött példák alapján az egy hét alatt felhasznált papír 
mennyiségének mérése. 
Ismerkedés a papír történetével. Merített papír készítése. A papírgyártás, a papírkészítés példáján a házi és 
ipari előállítás különbségeinek megfigyelése. 
Az újrahasznosítás, az újrahasznosításra gyűjtött példák alapján a tudatos fogyasztói magatartás szerepének 
felismerése. 
Az egyes csomagolóanyagok összehasonlítása különböző szempo gazdaságos, környezetkímélő, 
energiatakarékos, újrahasznosítható, eldobó, pazarló). 
Múzeumlátogatás után beszámoló a szerzett tapasztalatokról előre megadott vagy választott szempontok 
alapján (szóban, írásban, vagy rajzban). 
ntok szerint (esztétikus, 

 

VÁGTAT, MINT A PARIPA 
Mozgásjelenségek vizsgálata játékos kísérletekkel: kérdések megfogalmazása a mozgások jellemzőivel 
kapcsolatban. A jelenségek megfigyelése az állandóság és a változás szempontjából. Változások 
megfigyelése, adott szempontú besorolása (a mozgás gyorsasága, iránya). 
Példák gyűjtése mozgással kapcsolatos rekordokra. 
A rendszeres testmozgás jelentőségének felismerése. 
Esettanulmányok, példák feldolgozása arról, hogy a rendszeres testmozgás hogyan fejleszti az akaraterőt, 
állóképességet, ügyességet. 
A bemelegítés fontosságának és a fokozatosság betartásának belátása az edzés során.  
Lehetőségek keresése a lakóhelyen a rendszeres testmozgás gyakorlására. 
A kapcsolat felismerése a ló testfelépítése és életmódja, illetve természetes környezete között. Annak 
magyarázata, miért elterjedt haszonállat a ló. Példák keresése a ló és az ember kapcsolatára.  
A ló mozgásának megfigyelése, és  különböző mozgásformáinak összehasonlítása. 
A már megismert egészségünket védő szokások összegyűjtése képekben, tabló készítés.  
A dohányzás, az alkohol, a drog fogyasztás káros hatásának megértetése példákkal. 

 ÖNISMERET ÉS VISELKEDÉS 
A kutya magatartásának megfigyelésével példák vizsgálata az állati kommunikációra. 
Hasonlóságok és különbségek keresése az állati és az emberi kommunikáció között.  
Az emberi kommunikáció elemeinek vizsgálata 
filmrészletek, fotók segítségével.. A mimika és a testtartás szerepének jellemzése egy-egy példán. 
A megállapítások kipróbálása, ellenőrzése szerepjátékkal. 
Emberi magatartásformák megfigyelése különböző helyzetekben. 
Helyzetgyakorlatok elemzése. 
Példák csoportosítása (helyes és helytelen viselkedés), érvek és indokok keresése.  
Az együttélés alapvető szabályainak megbeszélése. 
 

TÁJÉKOZÓDÁS A TÁGABB TÉRBEN 
(Magyarország ) 
A fő világtájak megnevezése, elhelyezése a térképen. 
Az alapvető térképjelek megnevezése Magyarország térképén. 
A szomszédos országok felsorolása. 
Magyarország nagy tájegységeinek megnevezése és helyük meghatározása a térképen. 
Irányok, távolságok leolvasása. 
Kutatómunka végzése egy tájegységgel kapcsolatosan: képek, információk, történetek keresése.  
Térképmásolás. Néhány jellegzetes magyar nevezetesség megismerése képekről és a  multimédia 
segítségével. 
Utazás tervezése a lakóhelyről az ország egy nevezetes pontjára. A látnivalók megtervezése.  
Térképhasználat: úticél megkeresése, közbenső állomások felsorolása. Távolság és időtartam becslése.  
A tömegközlekedési rendszer jelentőségének, környezeti hatásának elemzése. 
 
 

A fejlesztés várt eredményei a 4. évfolyam végén: 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges 



fejlődés érdekében. 
Az életkornak megfelelő viselkedéskultúra, önállóság és segítségnyújtás  a szükséges 

élethelyzetekben. 

A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok 

becslése. 

Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek 

egyszerű kísérleti tanulmányozására. 

A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példákkal.  A hagyományok 

szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, 

illetve felépítésében. 

Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak bemutatása, az 

élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. 

Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel 

kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete. 

 

 

Magyar irodalom 4. osztályos követelmények 

 

 

Szóbeli Írásbeli 

Felkészülés után folyamatosan, érthetően 
olvasson fel ismert szöveget. 
Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét 

értelmesen fogalmazza meg. 
A szöveg tartalmára vonatkozó egyszerű 

kérdések megválaszolása. 
Mesékre jellemző kezdő és befejező fordulatok, 
szókapcsolatok felismerése.  

Az év folyamán megismert irodalomelméleti 
fogalmak ismerete. 

Memoriter: 
- Kölcsey Ferenc: Himnusz  
- Vörösmarty Mihály: Szózat első 5 vszk. 

- Történelmi olvasmányból memoriter. 
 

 
 
 

 
 

 

Szövegértés: 
szereplők, helyszín, idő meghatározása, 
kikeresése rövid szövegből. 

Események időrendbe állítása. 
Vázlatírás irányítással. 

A szövegalkotás műveleteinek ismerete: 
anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges 
gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend 

érzékeltetése, a szöveg tagolása bekezdésekre. 

 
 

Magyar nyelv 3. osztály 

 

Írásbeli 

 
Szósorok, mondatok írása másolással, tollbamondás után, emlékezetből és akaratlagos írással.  



A kijelentő, kérdő, felkiáltó, a felszólító és az óhajtó mondatokban a beszélő szándékának 

felismerése és megnevezése szövegben.  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában is, 

szócsoportokban, mondatban és szövegben. 

Különféle időben végbemenő cselekvések, történések megkülönböztetése. Az igeidők helyes 
használata beszédben és írásban. 

A mondatvégi írásjelek helyes használata az egyszerű mondatok végén. 

Szótagolás, elválasztás. 

Rövid szöveg tagolása szavakra, mondatokra. 

A j és ly hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

 

 

Magyar nyelv 4. osztályos vizsgakövetelmények 

 

Írásbeli 
 
Szósorok, mondatok írása másolással, tollbamondás után, emlékezetből és akaratlagos írással.  

A kijelentő, kérdő, felkiáltó, a felszólító és az óhajtó mondatokban a beszélő szándékának 
felismerése és megnevezése szövegben.  

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában is, 
szócsoportokban, mondatban és szövegben. 

Különféle időben végbemenő cselekvések, történések megkülönböztetése. Az igeidők helyes 

használata beszédben és írásban. 

A mondatvégi írásjelek helyes használata az egyszerű mondatok végén. 

Szótagolás, elválasztás. 

Rövid szöveg tagolása szavakra, mondatokra. 

A j és ly hang biztos jelölése a begyakorolt szókészletben. 

Helyesírási szabályok alkalmazása különböző írástevékenységekben: igeidők, ragos és kiejtéstől 
eltérő írásmódú igék; felszólítást kifejező igealakok; igekötős igék; tulajdonnevek, fokozott 

melléknevek és számnevek; ragos névszók; névutós szerkezetek; betűvel írt számnevek; a keltezés 
többféle formája.  

 

2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 
 

Magyar nyelv és irodalom 

1. osztály 
 

Írásbeli vizsga követelményei Szóbeli vizsga követelményei 

Írás 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket. Írása 
legyen rendezett, pontos. 
Másoláskor, emlékezetből íráskor, 

tollbamondáskor legyen képes kevés hibával 

Irodalom: 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában 
a szóbeli kommunikáció alapvető 
szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az 

egyszerű magyarázatokat, utasításokat és 



dolgozni.  

 
 
Irodalom: 

Legyen képes 5 – 10 mondatból álló, rövid 
szöveget néma olvasás után önállóan, 

feladatsor megoldásával értelmezni. 

társai közléseit. A kérdésekre értelmesen 

válaszoljon. Használja a bemutatkozás, a 
felnőttek és a kortársak megszólításának és 
köszöntésének udvarias nyelvi formáit. 

Legyen képes összefüggő mondatok 
alkotására.  

Ismert és begyakorolt rövid szöveget 
pontosságra törekvően olvasson fel.  
 

 
2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 
 

Magyar nyelv és irodalom 

2. osztály 

 

Írásbeli vizsga követelményei Szóbeli vizsga követelményei 

Nyelvtan: 
Ismerje az írott és nyomtatott betűket. Írása 
legyen rendezett, pontos. 

Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani 
fogalmakat, szükség szerint idézze fel és 

alkalmazza a helyesírási szabályokat a 
begyakorolt szókészlet szavaiban. 
Jelölje helyesen a j hangot 30–40 begyakorolt 

szóban. 
 Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

 
Irodalom: 
Legyen képes rövid szöveget néma olvasás 

után önállóan, feladatsor megoldásáva l 
értelmezni. 

Irodalom: 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában 
a szóbeli kommunikáció alapvető 

szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az 
egyszerű magyarázatokat, utasításokat és 

társai közléseit. A kérdésekre értelmesen 
válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a 
szövegalkotó feladatokban. Használja a 

bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak 
megszólításának és köszöntésének udvarias 

nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő 
mondatok alkotására. Követhetően számoljon 
be élményeiről, olvasmányai tartalmáró l. 

Szöveghűen mondja el a 
memoritereket.(Petőfi Sándor: Itt van az ősz, 

itt van újra, Petőfi Sándor: Anyám tyúkja , 
József Attila: Altató) 
Ismert és begyakorolt szöveget 

folyamatosságra, pontosságra törekvően 
olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az 

olvasottak lényegét.  
 

 

Matematika                                                                                                                                                      

1. évfolyam 
 
                                                                                                                                          

Biztos számfogalom a 20-as számkörben: 

Tárgyak megszámlálása és leszámlálása 20-ig. 
Számok írása, olvasása, használata. 
A kétjegyű szám bontása 10-nek és egy egyjegyű számnak az összegére. 

Számok nagyság szerinti összehasonlítása, sorba rendezése növekvő, illetve csökkenő sorrendbe.  
Számszomszédok megállapítása. 

A sorszám fogalmának ismerete, helyes használata, írása, olvasása. 
Adott számok helyének megkeresése egyesével beosztott számegyenesen. 



Páros, páratlan, egyjegyű, kétjegyű szám fogalmának ismerete, helyes használata. 
Konkrét számok, számhalmazok tulajdonságairól megfogalmazott állítások igazsá- 
gának eldöntése. 

Biztos műveletfogalom és műveletvégzés a 20-as számkörben: 
Az összeadás és a kivonás különböző értelmezésének alkalmazása a húszas számkörben. 

Összeadás és kivonás írása rajzról. A számegyenesen való lépegetés mint összeadás, illetve kivonás.  
Összeadás és kivonás 10 és 20 között (a tízes számkörben begyakoroltak analógi- 
ájára). 

Két szám összegének és különbségének meghatározása a tíz átlépésével                                           
Kéttagú összeg hiányzó tagjának pótlása. 

Számok bontása két szám összegére. 
Kétjegyű számok bontása két szám összegére, az egyik tag 10. 
Páros számok bontása két egyenlő tag összegére. 

Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása tevékenységgel, rajzzal, művelettel. 
Mérés és geometria: 

Hosszúság és űrtartalom összehasonlítása, becslése, megmérése és kimérése 
választott mértékegységgel. 
Alakzatok közül a háromszög, négyszög, ötszög és a kör felismerése, kiválasztása. 

Matematika                                                                                                                                   
2. évfolyam   

 
Biztos számfogalom a 100-as számkörben; darabszám és mérőszám-tartalmának 
ismerete. Elemek meg- és leszámlálása egyesével, kettesével, tízesével 100-ig. 
Az egyjegyű és a kétjegyű szám fogalma, a kétjegyű számok bontása tízesek és 
egyesek összegére. A számok írása, olvasása 100-ig, nagyság szerinti összehasonlításuk, 

felsorolásuk növekvő, illetve csökkenő sorrendben. Az =, <, > jelek 
helyes használata. 

Számok helyének megtalálása az egyesével beosztott számegyenesen. Az egyes, 
illetve a tízes számszomszédok megállapítása. 
A páros és a páratlan szám fogalma, felismerése, legfontosabb tulajdonságainak 

ismerete, alkalmazása. 
A számok rendezése legfeljebb két szempont szerint. 

A sorszám fogalmának ismerete, írásuk, olvasásuk, helyes használatuk. 
A négy alapművelet fogalma, biztos elvégzésük a 100-as számkörben. 
Az összeadás és a kivonás különféle értelmezése kép, tevékenység, szöveg alapján, 

megjelenítésük számegyenesen való lépegetéssel. Az összeg tagjai felcserélhető- 
ségének, valamint az összeadás és a kivonás kapcsolatának ismerete, alkalmazása. 

A szorzás értelmezése, a szorzótáblák ismerete és alkalmazása, következtetés 
egyről többre. A szorzat megjelenítése számegyenesen való lépegetéssel, illetve 
téglalapos elrendezéssel. A szorzat tényezői felcserélhetőségének ismerete, alkalmazása.  

Az osztás értelmezése a tanult szorzótáblákhoz kapcsolódóan: az osztás mint a szorzás fordított 
művelete, mint bennfoglalás, mint részekre osztás. Az osztás alkalmazása, következtetés többről 

egyre. Maradékos osztás. 
Hiányos műveletben a hiányzó komponens megkeresése próbálgatással, illetve a 
megfelelő inverz művelet alkalmazásával. 

Összetett számfeladatok megoldása, a műveletek helyes sorrendjének ismerete, 
alkalmazása. Zárójelek használata. 

Kétjegyű számok szorzása egyjegyű számmal a 100-as számkörben. Kétjegyű páros 
számok felének meghatározása. 
Szabállyal és néhány elemével adott sorozat folytatása a 100-as számkörben. 

Legfeljebb két művelettel leírható egyszerű szöveges feladat önálló olvasással törté- 
nő értelmezése, megoldása. 



Táblázat kitöltése adott szabály, illetve egyszerű szöveges feladat alapján. 
Hosszúságok összehasonlítása, megmérése, egyenes vonalon adott hosszúságú 
szakasz kimérése. A méter, a deciméter, a centiméter és a köztük lévő kapcsolat 

ismerete. 
űrtartalmak összehasonlítása, a liter, a deciliter, a centiliter és a köztük lévő kapcsolat ismerete.  

Tömegek összehasonlítása, a kilogramm, a dekagramm és a köztük lévő kapcsolat 
ismerete. 
Az időmérés egységeinek (év, hónap, hét, nap, óra, perc) ismerete.                                                    

A hosszúság-, az idő-, a tömeg- és az űrtartalommérésről tanultak alkalmazása 
szöveges feladatokban, műveletek mennyiségekkel, mértékegységek átváltása. 

Az alakzatok közül a kör, a háromszög, a négyszög, az ötszög, a hatszög felismerése. 
A négyszögek közül a téglalapok, a téglalapok közül a négyzetek kiválasztása. 
Alakzatok tükrösségének vizsgálata tükörrel, hajtogatással. 

A testek közül a téglatest, a téglatestek közül a kocka kiválasztása. 
Síkidomok, illetve testek rendezése legfeljebb két szempont szerint. 

 

Matematika                                                                                                                                          
3. évfolyam     

 
 

Számok írása, olvasása, helyes használata legalább 1000-ig, nagyság szerinti 
összehasonlításuk, felsorolásuk növekvő, illetve csökkenő sorrendben. Számlálás 
tízesével, százasával. Számok bontása százasok, tízesek és egyesek összegére. 

Az alakiérték, helyiérték, tényleges érték ismerete. 
A tízes, illetve a százas számszomszédok megállapítása, kerekítés tízesre, százasra. 

Az egyjegyű, a kétjegyű, a háromjegyű és a négyjegyű, illetve a páros és a páratlan, 
az 5-tel osztható, a 10-zel osztható, a 100-zal osztható számok felismerése. A szá- 
mok szétválogatása e szempontok szerint. Számok közelítő helyének megtalálása 

tízesével, százasával beosztott számegyenesen. 
Az összeadás, kivonás, szorzás és osztás értelmezése. 

Helyesen működő számolási eljárások ismerete az összeadásra, kivonásra, szorzásra, osztásra 0-ra 
végződő háromjegyű számokkal.                                                                                                              
Jó fejszámolási jártasság a 100-as számkörben, analóg esetekben az 1000-es számkörben. 

Az összeg és a különbség helyes becslése százasra kerekített értékekkel számolva. 
Az összeadás és a kivonás elvégzése írásban az 1000-es számkörben. Az összeadás és a kivonás 

ellenőrzése. 
A szorzótáblák biztos ismerete. Az egyjegyűvel való írásbeli szorzás és osztás elvégzése az 1000-es 
számkörben. Az osztás ellenőrzése szorzással. 

A fentiek alkalmazása egy művelettel megoldható, egyszerű szöveges feladatok 
megoldásában. 

Két műveletet tartalmazó, összetett feladatok megoldása, a műveleti sorrend és a 
zárójelek használatának ismerete. 
Modellről, rajzról törtrész leolvasása. Alkalmas eszközhasználattal törtek összehasonlítása, 

rendezése. Különféle mennyiségekből kis nevezőjű egységtörtek előállítása. 
A negatív számok néhány tapasztalati hátterének ismerete… 

Egyszerű összefüggések összetartozó elempárjainak leolvasása táblázatból, grafi- 
konról, diagramról. Táblázat kiegészítése egyszerű szabály alapján. 
Állandó különbségű sorozat szabályának felismerése, a sorozat folytatása. 

A hosszúság-, űrtartalom-, tömeg- és időmérés és a tanult mértékegységek, a 
köztük lévő kapcsolatok ismerete. 

A párhuzamos és a merőleges egyenespárok felismerése. 
A téglalap, a négyzet, a téglatest és a kocka felismerése, tulajdonságaik és a 



fogalmak közti kapcsolatok ismerete. 
Az egyszerű alakzatok tükrösségének felismerése. 
Minimumszintet meghaladóan: 

A minimumszinten megfogalmazott követelményeket a 2000-es számkörben kell teljesíteni. 
A „nem”, „és”, „minden”, „van olyan, ...” kifejezések megértése, alkalmazása. 

Alaphalmaz különböző részhalmazainak megadása, elemek elhelyezése táblázatban, halmazábrán.  
Számok közelítő helyének megtalálása kettesével, ötösével, húszasával, ötvenesé- 
vel beosztott számegyenesen is. 

Egyszerű oszlopdiagramok, grafikonok vizsgálata. 
Az egyjegyű, kétjegyű, illetve páros és páratlan szám fogalmának alkalmazása 

logikai feladatokban. 
Jó fejszámolási jártasság a 100-as számkörben, analóg esetekben a 2000-es számkörben. 
Az összeg és a különbség helyes becslése tízesre kerekített értékekkel számolva, 

a szorzat becslése például két érték közé szorítással. A becsült érték alkalmazása 
az eredmény ellenőrzésében. A kivonás ellenőrzése az inverz kivonással is. Analóg 

számítások szorzásra, osztásra. 
Összetett számfeladatok megoldása, a műveletek sorrendjének és a zárójelek használatának 
ismerete, alkalmazása. 

Alkalmas eszközhasználattal törtek összehasonlítása, rendezése. Különféle mennyiségekből kis 
nevezőjű egységtörtek és többszöröseik előállítása. 

A negatív számok néhány tapasztalati hátterének ismerete, negatív számok előállí- 
tása többféleképpen, modellről, rajzról negatív szám leolvasása. 
A hosszúság, az űrtartalom, az idő és a tömeg tanult mértékegységeinek átváltása. 

A fentiek alkalmazása összetett szöveges feladatok megoldásában, szöveggel adott 
függvények táblázatának kitöltésében, sorozatok képzésében, mérésekkel kapcsolatosan. 

Síkbeli tükrözés végrehajtása építéssel, négyzetrácson stb. 
 
Matematika 

5. évfolyam 

Követelmények: 

Írásbeli Szóbeli 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Halmazba rendezés adott tulajdonság 
alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

– Két véges halmaz közös részének, 

uniójának felírása, ábrázolása.  
– Néhány elem kiválasztása adott 

szempont szerint. 
– Néhány elem sorba rendezése, az összes 

lehetséges sorrend felsorolása. 

– Állítások igazságának eldöntésére, igaz 
és hamis állítások megfogalmazása. 

– A nyelv logikai elemeinek és az 
összehasonlításhoz szükséges 
kifejezéseknek a helyes használata. 

Számtan, algebra 

– Az 1 000 000-nál nem nagyobb 

természetes számok írása, olvasása, 
összehasonlítása, ábrázolása 
számegyenesen, a tízes számrendszer 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmaz, elem, eleme, alaphalmaz, üres 
halmaz, részhalmaz, egyesítés, közös rész. 
Igaz, hamis. Nem, és, vagy. Minden, van 

olyan. Biztos, lehetséges, lehetetlen. 
Legalább, legfeljebb. 

 

 

 

 

 

 

Számtan, algebra 

Tízes számrendszer, helyiérték, alaki érték, 

számegyenes, kerekítés. Az összeg tagjai 
(összeadandók), kisebbítendő, kivonandó, 

különbség, szorzat, a szorzat tényezői 



ismerete. Természetes számok 

kerekítése. 
– A természetes számok összeadása, 

kivonása, szorzása többjegyű szorzóval, 

osztása kétjegyű osztóval. 
– Számok osztóinak, többszöröseinek 

felírása. A 2-vel, 5-tel, 100-zal, 1000-rel 
osztható számok felismerése. 

– Törtek kétféle értelmezése, ábrázolásuk 

többféleképpen. Kis nevezőjű törtek 
összehasonlítása, összeadása, kivonása, 

szorzása, osztása természetes számmal. 
– Tizedestörtek értelmezése, írása, 

olvasása, összehasonlításuk. 

Tizedestörtek kerekítése. Tizedestörtek 
összeadása, kivonása, szorzása, osztása 

természetes számmal. 
– Két-három műveletet tartalmazó 

műveletsor eredményének kiszámítása, a 

műveleti sorrendre vonatkozó szabályok 
ismerete, alkalmazása. Zárójelek 

alkalmazása. 
– Egész számok, negatív, pozitív számok 

ismerete, ellentett, abszolútérték 

meghatározása. Egész számok 
összeadása, kivonása szemléletes 

feladatokban. 
– A mindennapi élettel kapcsolatos 

egyszerű szöveges feladatok megoldása 

(szövegértelmezés, adatok kigyűjtése, 
terv, becslés, számítás; ellenőrzés 

segítségével a kapott eredmények 
helyességének megítélése).  

A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, 

idő, tömeg szabványmértékegységeinek 
ismerete, helyes alkalmazása. 

Mértékegységek egyszerűbb átváltásai 
gyakorlati feladatokban. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Tájékozódás a koordinátarendszerben: 
pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak leolvasása. 
– Egyszerűbb grafikonok, elemzése, 

oszlopdiagramok, vonaldiagramok 

értelmezése, megrajzolása. Táblázatok 
értelmezése, készítése.  

Néhány tagjával elkezdett sorozathoz 
szabály(ok) keresése, megfogalmazása. 
Egyszerű sorozatok folytatása adott, illetve 

felismert szabály alapján.  

(szorzandó, szorzó), osztandó, osztó, 

hányados, maradék. Arány, egyenes 
arányosság. 

Hosszúság, tömeg, idő, hőmérséklet, továbbá 

geometriai témakörben értelmezve, de a 
számtan, algebra témakörben is alkalmazva: 

terület, térfogat, űrtartalom. A 
mértékegységek átváltása. Euró, cent. 

Pozitív szám, negatív szám, előjel, ellentett, 

abszolútérték.  
Tört, számláló, nevező, közös nevező, 

vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés. 
Tizedestört, véges és végtelen szakaszos 
tizedestört. 

Egyenlet egyenlőtlenség, alaphalmaz, 
megoldás, igazsághalmaz (megoldáshalmaz). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

Sorozat, koordináta-rendszer, táblázat, 
grafikon. 
 

 

 

 

 

 

 

Geometria 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík. 



Geometria 

– Térelemek felismerése: pont, vonal, 
egyenes, félegyenes, szakasz, sík, test 
szemléletes fogalmának ismerete. 

Törekvés a szaknyelv és az anyanyelv 
helyes használatára. 

– Párhuzamos, metsző, kitérő, merőleges 
egyenesek fogalmának ismerete. 
Párhuzamos és merőleges egyenesek 

rajzolása egyélű és derékszögű vonalzó 
segítségével.  

– A geometriai ismeretek alkalmazásával 
az ábrák helyes értelmezése.  

– Pont és egyenes távolsága, két 

párhuzamos egyenes távolsága. A körző, 
vonalzó célszerű használata. 

– A sokszög szemléletes fogalma. 
Sokszögek tulajdonságainak vizsgálata, 
csoportosításuk különböző szempontok 

szerint.  
– Konkrét sokszögek kerületének 

kiszámítása. 
– A téglalap, négyzet fogalma, 

tulajdonságaik vizsgálata, kerületük 

kiszámítása konkrét feladatokban.  
– Sokszögek területének meghatározása 

alkalmai mértékegységgel történő 
lefedéssel. A terület szabványos 
mértékegységei, átváltásuk. A téglalap 

(négyzet) területe. 
– A téglatest, kocka ismerete, az 

elnevezések (csúcs, él, lap) helyes 
használata. A téglatest hálója, 
felszínének meghatározása.  

– A téglatest térfogata, a térfogat 
szabványos mértékegységei. A térfogat 

és az űrtartalom mértékegységei közti 
kapcsolat ismerete.  

– A kerület-, a terület- és a 

térfogatszámításról tanultak alkalmazása 
gyakorlati jellegű feladatokban. 

– Testek ábrázolása; építése. 
– A szögtartomány fogalma, a szögek 

nagyságának megmérése, a 

mértékegységek ismerete. Adott 
nagyságú szög megrajzolása szögmérő 

segítségével. A szögfajták ismerete.   

Valószínűség, statisztika 

– Egyszerű diagramok készítése, 
értelmezése, táblázatok olvasása. 

Egyenesek kölcsönös helyzete (metsző, 

merőleges, párhuzamos, kitérő). Távolság, 
szakaszfelező merőleges. 

Síkidom, sokszög, háromszög, négyszög, 
téglalap, négyzet. Kör (körvonal, körlap), 

átmérő, sugár. Szögtartomány, szögfajták 
(nullszög, hegyesszög, derékszög, 
tompaszög, egyenesszög, homorúszög, 

tompaszög). Kerület, terület, a terület 
mértékegységei. 

Test, csúcs, él, lap. Gömb. Téglatest, kocka 
felszíne, hálója, térfogata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valószínűség, statisztika 

Esemény, biztos esemény, lehetetlen 
esemény.  

Adat, diagram, átlag. 



– Néhány szám számtani közepének 

kiszámítása. 
Valószínűségi játékok, kísérletek során 
adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, 

ábrázolása. 
 

 

 
Matematika 

6. évfolyam 

Követelmények: 

Írásbeli Szóbeli 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Halmazba rendezés adott tulajdonság 

alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 
– Két véges halmaz közös részének, 

uniójának felírása, ábrázolása.  
– Néhány elem kiválasztása adott 

szempont szerint. 

– Néhány elem sorba rendezése, az összes 
lehetséges sorrend felírása. 

– Állítások igazságának eldöntésére, igaz 
és hamis állítások megfogalmazása. 

– A nyelv logikai elemeinek és az 

összehasonlításhoz szükséges 
kifejezéseknek a helyes használata. 

Számtan, algebra 

– A tízes számrendszer fogalma, a tízes 
számrendszer helyiértékeinek ismerete.  

– Számok osztóinak, többszöröseinek 
felírása. Közös osztók, közös 

többszörösök megkeresése. Oszthatósági 
szabályok (2, 3, 5, 9, 10, [4, 25], 100) 
ismerete, alkalmazása. 

– Egész számok fogalmának ismerete, 
ellentett, abszolútérték meghatározása. 

Egész számok összeadása, kivonása, 
szorzása, osztása. Az egész számokkal 
végzett műveletek szabályainak 

alkalmazása. 
– Törtek, tizedestörtek értelmezése, írása, 

olvasása, egyszerűsítése, bővítése, 
összehasonlításuk. Tizedestörtek 
kerekítése. Törtek, tizedestörtek 

összeadása, kivonása, szorzása, osztása. 
A racionális szám fogalma. Műveletek a 

racionális számok körében (negatív 
törtekkel, tizedestörtekkel is). 

– Két-három műveletet tartalmazó 

műveletsor eredményének kiszámítása, a 
műveleti sorrendre vonatkozó szabályok 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmaz, elem, eleme, alaphalmaz, üres 

halmaz, részhalmaz, egyesítés, közös rész. 
Igaz, hamis. Nem, és, vagy. Minden, van 

olyan. Biztos, lehetséges, lehetetlen. 
Legalább, legfeljebb. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Számtan, algebra 

Természetes szám. Tízes számrendszer, 

helyiérték, alaki érték, számegyenes, 
kerekítés. Az összeg tagjai (összeadandók), 

kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzat, 
a szorzat tényezői (szorzandó, szorzó), 
osztandó, osztó, hányados, maradék. Két 

szám aránya, egyenes arányosság, fordított 
arányosság. Százalék, százalékérték, alap, 

százalékláb. 

Hosszúság, tömeg, idő, hőmérséklet, terület, 
térfogat, űrtartalom. A mértékegységek 

átváltása.  

Egész szám, pozitív szám, negatív szám, 

előjel, ellentett, abszolút érték.  
Tört, számláló, nevező, közös nevező, 
vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés. 

Reciprok. Tizedestört, véges és végtelen 
szakaszos tizedestört. Racionális számok. 

 
Nyitott mondat, egyenlet egyenlőtlenség, 
alaphalmaz, megoldás, igazsághalmaz 

(megoldáshalmaz). 



ismerete, alkalmazása. Zárójelek 

alkalmazása. 
– Két szám aránya. A mindennapi életben 

felmerülő egyszerű arányossági 

feladatok megoldása következtetéssel, az 
egyenes arányosság [és a fordított 

arányosság] értése, használata. 
– A százalék fogalmának ismerete, a 

százalékérték kiszámítása. 

– Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, 
egyenlőtlenségek megoldása szabadon 

választott módszerrel. 
– Egyszerű szöveges feladatok megoldása 

következtetéssel, egyenlet felírásával. 

Szövegértelmezés, adatok kigyűjtése, 
terv (szimbólumok, betűkifejezések 

segítségével összefüggések felírása a 
szöveges feladatok adatai között), 
becslés, számítás; ellenőrzés 

segítségével a kapott eredmények 
helyességének megítélése.  

A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, 
idő, tömeg szabványmértékegységeinek 
ismerete. Mértékegységek egyszerűbb 

átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai 
kifejezések gyakorlati használata a terület, 

kerület, felszín és térfogat számítása során. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Tájékozódás a koordinátarendszerben: 

pont ábrázolása, adott pont 
koordinátáinak leolvasása. 

– Egyszerűbb grafikonok, elemzése, 
oszlopdiagramok, vonaldiagramok 
értelmezése, megrajzolása. Táblázatok 

értelmezése, készítése. 
– Az egyenes arányosság mint függvény. 

Az egyenes arányosság grafikonjának 
értelmezése. 

– Néhány tagjával elkezdett sorozathoz 

szabály(ok) keresése, megfogalmazása. 
Egyszerű sorozatok folytatása adott, 

illetve felismert szabály alapján. 
–  

Geometria 

– Térelemek felismerése, a szaknyelv és 
az anyanyelv helyes használata. 

– Párhuzamos, metsző, kitérő, merőleges 
egyenesek fogalmának ismerete. 
Párhuzamos és merőleges egyenesek 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

Sorozat, koordináta-rendszer, táblázat, 

grafikon. Egyenes arányosság. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Geometria 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík. 
Egyenesek kölcsönös helyzete (metsző, 

merőleges, párhuzamos, kitérő); sík és 
egyenes, két sík kölcsönös helyzete. 
Távolság, szakaszfelező merőleges, 

szögfelező. 



rajzolása egyélű és derékszögű vonalzó 

segítségével.  
– Alapszerkesztések végrehajtása; pont és 

egyenes távolsága, két párhuzamos 

egyenes távolsága, szakaszfelező 
merőleges, szögfelező, szögmásolás, 

merőleges és párhuzamos egyenesek. 
Téglalap szerkesztése. 

– Adott tulajdonságú ponthalmazok 

felismerése. A körrel kapcsolatos 
fogalmak, elnevezések ismerete. 

– A szögtartomány fogalma, a szögek 
nagyságának megmérése, a 
mértékegységek ismerete. Adott 

nagyságú szög megrajzolása szögmérő 
segítségével. A szögfajták ismerete. 

Speciális szögek szerkesztése. 
– Alakzatok tengelyese tükörképének 

szerkesztése, a tengelyes szimmetria 

felismerése. 
– A sokszög szemléletes fogalma. 

Sokszögek tulajdonságainak vizsgálata a 
geometriai ismeretek alkalmazásával 
(átlók száma, konvex és konkáv 

sokszögek megkülönböztetése, tengelyes 
szimmetria stb.). A sokszögek 

csoportosítása különböző szempontok 
szerint. Konkrét sokszögek kerületének 
kiszámítása. 

– A háromszögek osztályozása szögeik 
szerint. A háromszög-egyenlőtlenség 

felismerése. Tengelyesen szimmetrikus 
háromszög szerkesztése, 
tulajdonságainak felismerése, 

területének kiszámítása (átdarabolás, 
kiegészítés).  

– A négyszög, a speciális négyszögek 
fogalmának ismerete, tulajdonságaik 
vizsgálata, Tengelyesen szimmetrikus 

négyszögek tulajdonságainak 
felismerése adott ábrák segítségével. A 

négyszög kerületének kiszámítása.  
– A téglalap (négyzet) területe, a korábban 

tanultak alkalmazása geometriai 

problémák és gyakorlati jellegű 
feladatok megoldásában. 

– A téglatest, kocka ismerete, az 
elnevezések (csúcs, él, lap) helyes 
használata, tulajdonságaik vizsgálata.  

– A téglatest térfogata, a térfogat 
szabványos mértékegységei. A térfogat 

és az űrtartalom mértékegységei közti 

Síkidom, sokszög. Háromszög, hegyesszögű, 

tompaszögű, derékszögű háromszög; egyenlő 
szárú, egyenlő oldalú háromszög. Négyszög, 
téglalap, négyzet, húrtrapéz, deltoid, 

rombusz. 
Kör (körvonal, körlap, körív, körcikk, 

körszelet), átmérő, sugár, érintő.  
Szögtartomány, szögfajták (nullszög, 
hegyesszög, derékszög, tompaszög, 

egyenesszög, homorúszög, tompaszög). 
Kerület, terület, a terület mértékegységei. 

Test, csúcs, él, lap. Gömb. Téglatest, kocka 
felszíne, hálója, térfogata.  
Egybevágóság, tengelyes tükrözés, tengelyes 

szimmetria. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



kapcsolat ismerete. A korábban tanultak 

alkalmazása gyakorlati jellegű 
feladatokban. 

Testek ábrázolása, az ábrák helyes 

értelmezése. Testek építése.. 

Valószínűség, statisztika 

– Egyszerű oszlopdiagramok, 
vonaldiagramok kördiagramok 
értelmezése, készítése, táblázatok 

olvasása. 
– Néhány szám számtani közepének 

kiszámítása. 
Valószínűségi játékok, kísérletek során 
adatok tervszerű gyűjtése, rögzítése, 

rendezése, ábrázolása. 

 

 

Valószínűség, statisztika 

Esemény, biztos esemény, lehetséges, de nem 

biztos, lehetetlen esemény. Lehetséges 
esetek, kedvező esetek. Adat, diagram. 

 
Matematika 

7. évfolyam 

Követelmények: 

Írásbeli Szóbeli 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Elemek halmazba rendezése több 

szempont alapján. Halmazok ábrázolása. 

– A nyelv logikai elemeinek helyes 

használata. Állítások igaz vagy hamis 

voltának eldöntése, állítások tagadása. 

– Állítások, feltételezések, választások 

világos, érthető közlésének képessége, 

egyszerűbb szövegek értelmezése. 

– Kombinatorikai gondolatmenetek 

alkalmazása a lehetséges esetek, 

megoldások felkutatásában. 

– Gráfok használata feladatmegoldások, 

összefüggések szemléltetése során. 

Számtan, algebra 

– A racionális számokkal kapcsolatos 

fogalomrendszer ismerete. A négy 

alapművelet végrehajtása az egész számok 

és a törtalakban vagy tizedestört alakban 

adott racionális számok körében.  

– A természetes szám kitevőjű hatványozás 

fogalma, hatványértékek kiszámítása. 

Műveletek konkrét természetes szám 

kitevőjű hatványokkal. 

– [Az 1-nél nagyobb számok 

normálalakjának értelmezése. A 

normálalak használata a számok 

egyszerűbb írására.] 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, 
metszet. Alaphalmaz. Igaz, hamis, nem, és, 
vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, 

lehetetlen. A nyelv logikai elemei (nem, és, 
vagy, ha …, akkor …, mindig, van olyan, 

legalább, legfeljebb). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Számtan, algebra 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. 
Normálalak.  

Osztó, maradék, többszörös, osztható, 
prímszám, összetett szám, prímtényezős 

felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb 
közös többszörös. 
Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és 

fordított arányosság. Százalékalap, 
százalékláb, százalékérték. Kamat. 

Algebrai egész kifejezés, változó, együttható, 
helyettesítési érték, egynemű kifejezés, 
összevonás, zárójelfelbontás. [Kiemelés] 

Egytagú, többtagú kifejezés.  



– A műveleti sorrendre, zárójelezésre 

vonatkozó szabályok ismerete, helyes 

alkalmazása (a hatványozást is figyelembe 

véve). Számológép ésszerű használata a 

számolás megkönnyítésére. 

– Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók, 

tételek (osztó, többszörös, oszthatósági 

szabályok, közös osztó, közös többszörös) 

ismerete. A legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös 

meghatározása. Pozitív egész számok 

prímtényezőkre bontása. Egyszerű 

oszthatósági problémák vizsgálata. Az 

oszthatóságról tanult ismereteik 

megszerzése során kialakult a bizonyítás 

iránti igény. 

– Az arány fogalmának ismerete, 

alkalmazása gyakorlati jellegű 

feladatokban is. Arányos osztás 

végrehajtása. Az egyenes és fordított 

arányosság felismerése és alkalmazása 

matematikai és hétköznapi feladatokban.  

– A százalékszámítás fogalomrendszerének 

ismerete, a tanult összefüggések 

alkalmazása. A kamatos kamat fogalma, 

kiszámítása.. 

– Algebrai egész kifejezések helyettesítési 

értékének meghatározása. Algebrai egész 

kifejezések összevonása, szorzása egytagú 

kifejezéssel. A betűkifejezések és az 

azokkal végzett műveletek alkalmazása 

matematikai, természettudományos és 

hétköznapi feladatok megoldásában. 

– Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldása, a kapott eredmény 

ellenőrzése. 

Az egyenletmegoldás különböző 
módszereinek sikeres alkalmazása a 

matematikából és a mindennapi életből vett 
egyszerű szöveges feladatok megoldására. 
(Szöveges feladatok értelmezése, 

összefüggések lefordítása a matematika 
nyelvére, a számítások végrehajtása, az 

eredmény ellenőrzése a szöveg alapján.) 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– A hozzárendelés (reláció) megadása 

diagrammal, táblázattal, grafikonnal, 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, 

alaphalmaz, megoldáshalmaz, azonosság, 
mérlegelv, ellenőrzés. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

Hozzárendelés, függvény, értelmezési 
tartomány, értékkészlet. Egyenes arányosság. 

Lineáris függvény, elsőfokú függvény, 
nulladfokú függvény. Lineáris függvény 

grafikonja, meredekség, növekedés, fogyás. 
Sorozat.  
[Fordított arányosság mint függvény.] 

 



szabállyal. Alaphalmaz, képhalmaz 

fogalmának ismerete. 

– Egyértelmű hozzárendelés, függvény 

fogalmának, valamint az értelmezési 

tartomány, értékkészlet fogalmának 

ismerete, konkrét függvény értelmezési 

tartományának, értékkészletének 

meghatározása.  

– Valós (szám-szám) függvény 

grafikonjának elemzése a tanult 

szempontok szerint: a függvény 

alaptulajdonságainak (adott helyen felvett 

függvényérték, adott függvényértékhez 

tartozó független változók, növekedés, 

csökkenés, legnagyobb érték, legkisebb 

érték) grafikonról való leolvasása.  

– Az egyenes arányosság mint szám-szám 

függvény tulajdonságainak felismerése. 

Az egyenes arányosság grafikonjának 

felismerése, adott egyenes arányosság 

grafikonjának ábrázolása. A grafikon 

meredekségének vizsgálata. 

–  A lineáris függvénnyel kapcsolatos 

fogalomrendszer ismerete, konkrét lineáris 

függvény grafikonjának megrajzolása 

(esetleg összegtartozó számpárok 

segítségével). A lineáris kapcsolatokról 

tanultak alkalmazása 

természettudományos feladatokban is.  

– [A fordított arányosság függvényének 

ismerete (tulajdonságok, grafikon). ] 

– Megadott sorozatok folytatása adott 

szabály szerint.  

Geometria 

– A tanuló a geometriai ismeretek 

segítségével képes jó ábrákat készíteni, 

pontos szerkesztéseket végezni. 

– Ismeri a vektor fogalmát.  

– Az egybevágó alakzatok felismerése. 

Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt 

alakzat képének megszerkesztése. A tanult 

egybevágósági transzformációk 

vizsgálata, tulajdonságaik felsorolása. A 

tengelyesen szimmetrikus, a 

középpontosan szimmetrikus alakzatok 

felismerése, e fogalmak alkalmazása 

geometriai vizsgálatokban.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Geometria 

Geometriai transzformáció. Egybevágóság: 

tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 
eltolás. Vektor.  

Tengelyes szimmetria, húrtrapéz, deltoid. 
Középpontos szimmetria, paralelogramma, 
rombusz. 

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 
Sokszögek belső és külső szöge. Háromszög, 

magasságvonal. Terület. 

Hasáb; alaplap, alapél, oldallap, oldalél, 
testátló, lapátló. Henger, alkotó, palást. 

Felszín, térfogat. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



– A szögpárok ismerete, alkalmazásuk 

geometriai vizsgálatokban. 

– Ismeri a háromszög tulajdonságait 

(háromszög-egyenlőtlenség, háromszög 

szögei és oldalai közötti összefüggések, 

háromszög belső és külső szögeire 

vonatkozó összefüggések), háromszögek 

csoportosítása szögeik és oldalaik szerint. 

Tudását alkalmazza a feladatok 

megoldásában. 

– Ismeri a nevezetes négyszögek (deltoid, 

trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, 

rombusz, téglalap, négyzet) fogalmát, e 

fogalmak közti kapcsolatrendszert. Ismeri 

a négyszög (speciálisan a nevezetes 

négyszögek) belső és külső szögeire 

vonatkozó összefüggéseket, továbbá a 

nevezetes négyszögek 

szimmetriatulajdonságait. Tudását 

alkalmazza feladatok megoldásában. 

– Ismeri a sokszög területének fogalmát, 

szabványos mértékegységeit, helyesen 

váltja át a mértékegységeket. Kiszámítja a 

háromszög, a nevezetes négyszögek és a 

kör kerületét, területét. A 

területszámításról tanultakat képes 

alkalmazni térgeometriai számításokban, 

illetve a mindennapi gyakorlattal 

kapcsolatos feladatok megoldásában. 

– A tanuló képes térbeli alakzatok 

axonometrikus képét felvázolni, és ennek 

segítségével sikeresen old meg 

problémákat.  

– Ismeri az egyenes hasáb és az egyenes 

körhenger fogalmát, tulajdonságait. Képes 

felvázolni a tanult testek hálóját, 

kiszámítani a felszínüket. 

– Ismeri a sokszöglapokkal határolt test 

térfogatának fogalmát, a térfogat 

szabványos mértékegységeit, helyesen 

váltja át a mértékegységeket. A háromszög 

és négyszög alapú egyenes hasáb, továbbá 

a forgáshenger térfogatképleteinek 

ismeretében ki tudja számítani sok, a 

mindennapjainkban előforduló test 

felszínét, térfogatát, űrmértékét. 

Valószínűség, statisztika 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Valószínűség, statisztika 

Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, 

valószínűség. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



– Valószínűségi kísérletek eredményeinek 

tudatos megfigyelése, lejegyzése, relatív 

gyakoriságok kiszámítása. Konkrét 

feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a 

valószínűség fogalmát, felismeri a biztos 

és a lehetetlen eseményt. Események 

valószínűségének kiszámítása vagy 

becslése egyszerűbb esetekben.  

Adathalmaz rendezése megadott szempontok 

szerint, táblázatok készítése. Adat 
gyakoriságának és relatív gyakoriságának 
kiszámítása. A középértékek (középső érték, 

átlag, leggyakoribb érték) és a terjedelem 
meghatározása. Vonaldiagram, 

oszlopdiagram olvasása, készítése, szalag-, 
kördiagram olvasása.   

 

 
 
 

 

 
 

Matematika 

8. évfolyam 

Követelmények: 

Írásbeli Szóbeli 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak 

ismerete, halmazok szemléltetése, 
halmazműveletek ismerete, eszköz jellegű 
alkalmazásuk számelméleti, geometriai 

vizsgálatokban. Elemek halmazba 
rendezése több szempont alapján. 

– A nyelv logikai elemeinek („nem”, „és”, 
„vagy”,  „ha …, akkor …”, „legalább”, 
„legfeljebb”,  „pontosan akkor …, ha  …”, 

„minden”, „van olyan”) helyes 
értelmezése, tudatos használata. Állítások 

igaz vagy hamis voltának eldöntése, 
állítások tagadása. 

– Állítások, feltételezések, választások 

világos, érthető közlésének képessége, 
szövegek értelmezése. A szaknyelv 

tudatos használata. 
– Kombinatorikai feladatok megoldása az 

összes eset szisztematikus 

összeszámlálásával, a megoldás 
gondolatmenetének elmondása, leírása, 

szemléltetése fagráffal. Kombinatorikai 
gondolatmenetek alkalmazása a 
matematika különböző területein (például 

oszthatósági problémák megoldásában, 
geometriai feladatok megoldásának 

diszkussziójában, valószínűség-számítási 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, 

metszet. Alaphalmaz. Igaz, hamis, nem, és, 
vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, 
lehetetlen. A nyelv logikai elemei (nem, és, 

vagy, ha …, akkor …, mindig, van olyan, 
legalább, legfeljebb). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



feladatokban a lehetséges, illetve a 

kedvező esetek összeszámlálásában). 
– Gráfok használata a matematika 

különböző témaköreiben, a 

feladatmegoldások gondolatmenetének 
követése, összefüggések, fogalmak közti 

kapcsolatok szemléltetése során. 
Néhány kiemelkedő magyar matematikus, 
esetleg kutatási területének, eredményének 

megnevezése 

Számtan, algebra 

– A számhalmazok (természetes, egész, 
racionális számok) ismerete. Biztos 
számolási ismeretek a racionális 

számkörben. A műveleti sorrendre, 
zárójelezésre vonatkozó szabályok 

ismerete, helyes alkalmazása.  
Számológép ésszerű használata a 
számolás megkönnyítésére. 

– A természetes szám kitevőjű hatványozás 
fogalma, hatványértékek kiszámítása 

számológép használatával. Műveletek 
természetes szám kitevőjű hatványokkal, a 
hatványozás azonosságainak felismerése, 

alkalmazása. 
– Alapszinten is feltétlen javasolt kiegészítő 

követelmény : Az 1-nél nagyobb számok 
normálalakjának értelmezése. [Számolás 
normálalakkal egyszerűbb esetekben.] 

– [Javasolt kiegészítő követelmény: A 10 
egész kitevőjű hatványainak értelmezése, 

0-nál nagyobb, 1-nél kisebb számok 
normálalakja. Számolás normálalakkal, 
számológép segítségével.]  

– Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók, 
tételek, számolási eljárások ismerete, 

alkalmazása egyszerű oszthatósági 
feladatok megoldásában, törtek 
egyszerűsítésében, törtekkel végzett 

műveletek végrehajtásában.  
– A négyzetgyökvonás fogalmának 

ismerete, pozitív számok 
négyzetgyökének (közelítő) 
meghatározása számológép segítségével. 

A négyzetgyökvonás biztos alkalmazása a 
matematika különböző témaköreiben. 

– Az arány fogalmának ismerete, 
alkalmazása gyakorlati jellegű 
feladatokban, geometriai számításokban. 

Arányos osztás végrehajtása. Az egyenes 
és fordított arányosság felismerése és 

 

 
 
 

 
 

 

Számtan, algebra 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. 

[Normálalak.] Négyzetgyök.  
Osztó, maradék, többszörös, osztható, 

prímszám, összetett szám, prímtényezős 
felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb 
közös többszörös.[Relatív prím, 

számrendszer.] 
Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és 

fordított arányosság. Százalékalap, 
százalékláb, százalékérték. Kamat. Kamatos 
kamat. 

Algebrai egész kifejezés, változó, együttható, 
helyettesítési érték, egynemű kifejezés, 

összevonás, zárójelfelbontás. [Kiemelés] 
Egytagú, többtagú kifejezés. . [Nevezetes 
azonosságok.] 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, 
alaphalmaz, megoldáshalmaz, azonosság, 

mérlegelv, ellenőrzés. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



alkalmazása matematikai és hétköznapi 

feladatokban. A mindennapjainkhoz 
kapcsolódó százalékszámítási feladatok 
megoldása. Kamatos kamat kiszámítása. 

– Algebrai egész kifejezések helyettesítési 
értékének meghatározása. Algebrai egész 

kifejezések összevonása, szorzása egytagú 
kifejezéssel. A betűkifejezések és az 
azokkal végzett műveletek alkalmazása 

matematikai, természettudományos és 
hétköznapi feladatok megoldásában. A 

geometriában és a természettudományos 
tárgyakban előforduló képletek 
értelmezése, alkalmazása, az ismeretlen 

változó kifejezése a képletből. 
– Az egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság, 

azonos egyenlőtlenség fogalmának 
ismerete. Gyakorlottság az egyenletek, 
egyenlőtlenségek megoldásában, a 

mérlegelv alkalmazásában, a kapott 
eredmény ellenőrzésében. Egyenlőtlenség 

megoldáshalmazának ábrázolása 
számegyenesen. 

Az egyenletmegoldás különböző 

módszereinek sikeres alkalmazása a 
matematikából és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok megoldására. 
(Szöveges feladatok értelmezése, 
összefüggések lefordítása a matematika 

nyelvére, a számítások végrehajtása, az 
eredmény ellenőrzése a szöveg alapján.) 

Geometria 

– Ismeri a geometria alapvető fogalmait és a 

hozzájuk kapcsolódó elnevezéseket. 

Felismeri a térelemek kölcsönös helyzetét, 

továbbá az adott tulajdonságú 

ponthalmazokat. Képes értelmezni és 

meghatározni a térelemek távolságát. 

Szögek értelmezése, mérése, a szögfajták, 

valamint a szögpárok ismerete. Az 

alapvető szerkesztések (szakaszfelezés, 

szögmásolás, szögfelezés, stb.) 

végrehajtása. Ismeri a vektor fogalmát. 

Ezeket az ismereteket képes alkalmazni 

sokszögek, testek, geometriai 

transzformációk tulajdonságainak 

vizsgálatában, feladatok megoldásában. 

Helyesen használja a szaknyelvet. 

– A tanuló a geometriai ismeretek 

segítségével képes jó ábrákat készíteni, 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Geometria 

Geometriai transzformáció. Egybevágóság: 

tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 
eltolás. Vektor.  

Tengelyes szimmetria, húrtrapéz, deltoid. 
Középpontos szimmetria, paralelogramma, 
rombusz. 

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 
Hasonlóság, hasonlóság aránya, kicsinyítés, 

nagyítás. Középpontos hasonlóság. 
Sokszögek belső és külső szöge. Háromszög, 
magasságvonal. Terület. 

Hasáb; alaplap, alapél, oldallap, oldalél, 

testátló, lapátló. Henger, alkotó, palást. 

Hasáb és henger felszíne és térfogata. Gúla, 

kúp, gömb, [felszín, térfogat]. 

 

 

 

 

 

 



pontos szerkesztéseket végezni, képes 

térbeli alakzatok axonometrikus képét 

felvázolni, és ennek segítségével sikeresen 

old meg problémákat.  

– Ismeri a háromszög tulajdonságait 

(háromszög-egyenlőtlenség, háromszög 

szögei és oldalai közötti összefüggések, 

háromszög belső és külső szögeire 

vonatkozó összefüggések), háromszögek 

csoportosítása szögeik és oldalaik szerint. 

Háromszög-szerkesztések lépéseinek 

leírása, a szerkesztések elvégzése. 

Háromszögek nevezetes vonalainak, 

pontjainak, köreinek meghatározása, 

megszerkesztése.  

– A Pitagorasz-tétel kimondása és 

alkalmazása számítási feladatokban. 

– [A Thalész-tétel ismerete, egyszerű 

alkalmazásai.] 

– Ismeri a nevezetes négyszögek fogalmát, e 

fogalmak közti kapcsolatrendszert. Ismeri 

a négyszög (speciálisan a nevezetes 

négyszögek) belső és külső szögeire 

vonatkozó összefüggéseket, továbbá a 

nevezetes négyszögek 

szimmetriatulajdonságait. Tudását képes 

alkalmazni feladatok megoldásában. 

– Ismeri a terület szemléletes fogalmát, 

szabványos mértékegységeit, helyesen 

váltja át a mértékegységeket. Kiszámítja a 

háromszög, a nevezetes négyszögek és a 

kör kerületét, területét. A 

területszámításról tanultakat képes 

alkalmazni térgeometriai számításokban, 

illetve a mindennapi gyakorlattal 

kapcsolatos feladatok megoldásában. 

– Ismeri az egyenes hasáb, az egyenes 

körhenger és a gúla fogalmát, 

tulajdonságait. Képes felvázolni a tanult 

testek hálóját, kiszámítani a felszínüket. 

Felismeri a körkúpot és a gömböt. 

– Ismeri a térfogat szemléletes fogalmát, 

mértékegységeit, helyesen váltja át a 

mértékegységeket. A térfogatképletek 

ismeretében kiszámítja a tanult testek 

térfogatát, képes a tanultak gyakorlati 

alkalmazására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– Az egybevágó alakzatok felismerése. 

Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt 

alakzat képének megszerkesztése. A tanult 

egybevágósági transzformációk 

vizsgálata, tulajdonságaik felsorolása. A 

tengelyesen szimmetrikus és a 

középpontosan szimmetrikus alakzatok 

felismerése, e fogalmak alkalmazása 

geometriai vizsgálatokban.  

Kicsinyítés és nagyítás felismerése, a 

hasonlóság alkalmazása hétköznapi 
helyzetekben (szerkesztés nélkül). A 

középpontos hasonlóság felismerése, 
tulajdonságainak ismerete. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– A hozzárendelés (reláció) megadása 

diagrammal, táblázattal, grafikonnal, 

szabállyal. Alaphalmaz, képhalmaz 

fogalmának ismerete. 

– Egyértelmű hozzárendelés, függvény 

fogalmának, valamint az értelmezési 

tartomány, értékkészlet fogalmának 

ismerete, konkrét függvény értelmezési 

tartományának, értékkészletének 

meghatározása.  

– Mennyiségek közti kapcsolatok 

ábrázolása grafikonnal. Valós (szám-

szám) függvény grafikonjának ábrázolása, 

elemzése, a függvény 

alaptulajdonságainak (adott helyen felvett 

függvényérték, adott függvényértékhez 

tartozó független változók, növekedés, 

csökkenés, legnagyobb érték, legkisebb 

érték) grafikonról való leolvasása.  

– Az egyenes arányosság mint szám-szám 

függvény tulajdonságainak ismerete. 

Adott egyenes arányosság grafikonjának 

ábrázolása. A grafikon meredekségének 

vizsgálata. 

–  A lineáris függvénnyel kapcsolatos 

fogalomrendszer ismerete, konkrét lineáris 

függvény grafikonjának megrajzolása. A 

lineáris kapcsolatokról tanultak 

alkalmazása természettudományos 

feladatokban is.  

– A fordított arányosság függvényének 

ismerete (tulajdonságok, grafikon).  

 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

Hozzárendelés, függvény, értelmezési 

tartomány, értékkészlet, zérushely, 

szélsőérték, monotonitás, egyenes 

arányosság, fordított arányosság, sorozat, 

számtani sorozat, differencia. Lineáris 

függvény, elsőfokú függvény, nulladfokú 

függvény, abszolútérték-függvény, 

másodfokú függvény. mint függvény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valószínűség, statisztika 

Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, 

átlag, módusz, medián, terjedelem. Adatok 



– [Javasolt kiegészítő követelmény: Az 

abszolútérték függvény, a másodfokú 

függvény, a fordított arányosság 

függvényének ismerete (tulajdonságok, 

grafikon). Egylépéses 

függvénytranszformációk végrehajtása.] 

– Megadott sorozatok folytatása adott 

szabály szerint. Sorozatok néhány 

jellemzőjének vizsgálata. A számtani 

sorozat felismerése. 

 

Valószínűség, statisztika 

– A véletlen jelenségek tudatos 

megfigyelése, az eredmények lejegyzése, 

relatív gyakoriságok kiszámítása. A 

tapasztalatok levonása, ezek alapján a 

valószínűségi szemlélet fejlődése. Konkrét 

feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a 

valószínűség fogalmát, felismeri a biztos 

és a lehetetlen eseményt. Események 

valószínűségének kiszámítása a klasszikus 

valószínűségi modell alkalmazásával 

egyszerűbb esetekben.  

– Adathalmaz rendezése megadott 

szempontok szerint, táblázatok készítése. 

Adat gyakoriságának és relatív 

gyakoriságának kiszámítása. A 

középértékek (középső érték, átlag, 

leggyakoribb érték) és a terjedelem 

meghatározása. Diagramok (vonal-, 

oszlop-, szalag-, kördiagram) olvasása, 

készítése.  

Zsebszámológép célszerű használata 
statisztikai számításokban. 

tervszerű gyűjtése, rendezése. Valószínűség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyelvtan 
5. osztály 

 

 

1.  Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Kulcsfogalmak/ fogalmak: Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, 

kommunikációs folyamat, tényező (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat); zenei 
eszköz (dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet). 

2. Írás, fogalmazásA szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a 

lényeges gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre. 
A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szövegalkotás. Az ismert fogalma zási 

műfajokban történő változatos, kreatív szövegalkotás. A vázlatkészítés szabályainak, 



fajtáinak megismerése. Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, 
távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének az írott üzeneten túli jelentése. A kézzel 
írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, hasonlóságai. 

3. Helyesírás 

A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szövegalkotásban, az írásbeli 

munkákban. A Magyar helyesírási szótár használata tanári segítséggel. Az alapvető 
helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés) 
megismerése főleg a hangtani és szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak: Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, 
hagyomány elve, egyszerűsítés elve), elválasztás. 

4. A szavak szerkezete és jelentése 

A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag. Hangalak és jelentés kapcsolata 
a szavakban. A szavak jelentése és hangalakja közötti összefüggés megfigyelése. Az 

állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, szerkezetének, használati 
körének megfigyelése.A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének 

megfigyelése a beszélt és írott szövegekben játékos gyakorlatokkal. 
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Szótő, toldalék, képző, jel, rag; egyjelentésű szó, többjelentésű 
szó, rokon- és ellentétes jelentés; hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult 

szókapcsolat, közmondás, szólás; beszélt nyelvi metafora. 
5. A nyelv szerkezete 

A magyar hangrendszer jellemezőinek tapasztalati úton történő megismerése. A hangok, a 
szóelemek és a szavak szintjének részletesebb vizsgálata. 
A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a képzési módok 

megfigyelése. 
A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik:  

– magánhangzók, mássalhangzók; 
– magánhangzók: magas, mély; rövid, hosszú; 
– mássalhangzók: zöngés, zöngétlen. 

Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség: megfigyelésük 
kiejtésben, a beszédben és az írásban. A hangok kapcsolódási szabályszerűségei: hangrend, 

illeszkedés, teljes és részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés.  
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes 
hasonulás, részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés 

 

 

Nyelvtan 
6. osztály 

 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. Kommunikációs (illem) 

szabályok tudatosítása. Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A 
közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, hangerő stb.), valamint 
nem nyelvi jelek alkalmazása.  

Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, idő és résztvevői 
szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek létrehozása szerepjátékkal, drámapedagógiai 

gyakorlatokkal.Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben történő 
gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés. Férfiak és nők, felnőttek és 
gyermekek kommunikációja különbözőségeinek megfigyelése, kommunikációs (illem) 

szabályok (férfiak és nők, felnőttek és gyermekek, gyermekek és gyermekek) között.Tanult 
szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása. A kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői 

szerepek (kontextus), valamint a beszédpartner közlésének, viselkedésnek megfigyelése, 
értelmezése.A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a következtetések nyomán 



alaptényezőinek megnevezése egy-egy példa elemzésével. 
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, 
kommunikációs folyamat, tényező (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat); zenei 

eszköz (dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet). Üzenet, szövegkép, betűrend, 
tartalomjegyzék 

2. Írás, fogalmazás 

Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata. Személyes 
élmények megfogalmazása különböző szöveg-típusokban. Az írás nem nyelvi jeleinek 

(betűforma, -nagyság, sorköz, margó, távolság, színek, kiemelések stb.), a szöveg képének 
az írott üzeneten túli jelentése. A kézzel írt és a számítógépes szövegek különbözőségei, 

hasonlóságai. 
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Anyaggyűjtés, vázlat, jellemzés, Nem nyelvi jel (sorköz, betű, 
margó stb.). 

3. Helyesírás 

A tulajdonnév és a többi alapszófaj értelemtükröztető helyesírási alapjainak megismerése.A 

megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott szöveg megértése és 
szövegalkotási folyamatában; az önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. A 
tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szövegalkotásban, az írásbeli 

munkákban. A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag. Az ige és főnév 
szemantikája. Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, 

szerkezetének, használati körének megfigyelése. 
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Szótő, toldalék, képző, jel, rag; állandósult szókapcsolat, 
közmondás, szólás; 

4. A nyelv szerkezete 

A szavak egy lehetséges osztályának, a szófajok legjellemzőbb csoportjainak áttekintése, 

szövegbeli és kommunikációs szerepük megfigyelése, alkalmazásuk a kommunikációban. A 
szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, főbb jellemzőinek 
megnevezése. Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban. Az ige 

szerkezete, az igekötők szerepe az ige folyamatosságának, az irányultságának kifejezésében; 
az ige aspektualitása. A főnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, 

szerkezete. A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása a 
szövegalkotásban. A tanult alapszófajok leggyakoribb képzőinek és egyéb toldalékainak 
megismerése, szóalkotási gyakorlatok. A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a 

tanult idegen nyelv szótani szerkezetével 
Kulcsfogalmak/ fogalmak: alapszófaj (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmás, 

igenév). 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Nyelvtan 
7. osztály 

 

 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszédhelyzetnek megfelelően 

használó megnyilatkozás.A különféle mindennapi megnyilatkozások, üzeneteinek 
dekódolása.Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitában, a saját 
álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása a témának, a kommunikációs 

helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal.Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai,  
családi, baráti) helyzetekben. 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, vita, kiselőadás, a 
helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata. 
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Vélemény, vita, érv; megbeszélés, kiselőadás 

2. Írás, fogalmazás 

Az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának 

képessége, konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete, alkalmazása 
Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő kiválasztása, 
alkalmazása tanári segítséggel. A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és 

elektronikus szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése. A tanulást segítő papíralapú 
és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, törekvés a legoptimálisabb egyéni forma 

kialakítására. Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, jellemzés, 
vélemény. 



Kulcsfogalmak/ fogalmak: Jegyzet, vélemény, elektronikus szöveg, komment,  
3. Helyesírás 

Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás folyamatában; önkontroll és 
szövegjavítás fokozatos önállósággal. A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a 

normától eltérő helyesírás értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési 
képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak írásjelhasználata; a 
szöveg központozásának, leggyakoribb szabályainak megismertetése. A helyesírás 

értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle írásbeli műfajokban. Az írásjelek, a 
szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak: Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, 
kettőspont, gondolatjel). 

4. A nyelv szerkezete és jelentése  

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, szövegszervező ereje. 
Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommunikációs szándéknak 

megfelelően szóban és írásban. Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés. A 
szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó viszonyszók és mondatszók. 
A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és alkotásuk. A fő 

mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a hozzájuk kapcsolódó vonzatok 
jellemzőinek tanulmányozása. Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli 

viszonyaik, vonzatok. 
Kulcsfogalmak/ fogalmak: Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat. 
Egyszerű mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített mondat; Mondatrész, 

alany, állítmány, tárgy, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), határozó (idő, hely, mód, társ, 
eszköz, állapot).Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. Viszonyszó, névelő, 

kötőszó, névutó, partikula, segédige, igekötő. Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 

Nyelvtan 
8. osztály 

 
 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszédhelyzetnek 
megfelelően használó megnyilatkozás. A különféle mindennapi megnyilatkozások, 

valamint a tömegkommunikáció üzeneteinek dekódolása. Az érvelés alapjainak 
megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, 

esetleges korrigálása a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő 
kifejezésmóddal.Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 
helyzetekben. A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, vita, 

felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kiselőadás, a helyzetnek és a 
kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak: hozzászólás, felszólalás, köszöntő, ünnepi beszéd. 
Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet.Sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú). 

2. Írás, fogalmazás 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása. az 
idézés pontos jelölése. Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív 

szövegalkotás (hír, interjú, riport, tudósítás). Különböző nézőpontú és műfajú szövegek 
alkotása: elbeszélés, jellemzés, vélemény.Az írásban történő bemutatkozás szabályai a 
papíralapú és az online felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál).  

Kulcsfogalmak/ fogalmak: blog; önéletrajz 
3. Helyesírás 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle írásbeli 
műfajokban.Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai. Az idézetek 



(egyenes, szabad függő, függő) írásmódja.Összetett szavak helyesírásának alapvető 
szabályainak megismerése, alkalmazása.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak: Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, 

kettőspont, gondolatjel).Egyenes, szabad függő, függő idézet. 
4. A nyelv szerkezete és jelentése  

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, szövegszervező ereje. 
Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommunikációs szándéknak 
megfelelően szóban és írásban. Az összetett mondat fajtái, felépítése. 

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabálya i. A szóösszetétel, a 
szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése szépirodalmi és nem irodalmi 

szövegekben; szógyűjtés és játékos szóalkotás-képzéssel, összetétellel. Szóösszetétel, 
alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése  
Kulcsfogalmak/ fogalmak: összetett mondat; alárendelő és mellérendelő mondat. 

 
 

 
 
 

 

Osztályozó és javítóvizsga követelményei 

Célnyelvi civilizáció tantárgy 
5. évfolyam 
Szóbeli követelmények Írásbeli követelmények 

-jellemző életmód és mindennapi élet az 

angol anyanyelvű országokban,  
szokások, hagyományok, ünnepek 
jellemző ételek és étkezési szokások 

- szabadidős tevékenységek és jellemző 
hobbik az angol anyanyelvű országokban, 

nemzeti sportok, sportágak, iskolai 
sporttevékenységek 
- legismertebb írók, költők, képzőművészek 

és legfontosabb alkotásaik, zenei művek és 
dalok rövid ismertetése 

- Magyarország bemutatása és 
összehasonlítása az angol anyanyelvű 
országokkal a tanult jellemzők alapján 

-tájékozódás térkép segítségével az angol 

anyanyelvű országokról 
-az angol anyanyelvű országok neve, 
földrajzi fekvése, területe, nagyobb városok, 

folyók, tavak hegyek elhelyezése térkép 
segítségével 

-népessége, államformája, fővárosa, 
pénzneme, jelképek, szimbólumok, zászlók, 
címerek 

 

 

6. évfolyam 
Szóbeli követelmények Írásbeli követelmények 

-az angol anyanyelvű országok éghajlata, 

időjárási viszonyok, ezek kapcsolata az 
életmóddal, településtípusok, különböző 
fizetőeszközök, híres termékek, márkák 

- vidéki és városi életmód,  
állami és családi ünnepek 

-egészséges életmód, kiegyensúlyozott 
táplálkozás 
- a sport szerepe a mindennapi életben 

híres és eredményes sportolók 
- Magyarország bemutatása és 

- az angol anyanyelvű országok éghajlata, 

időjárási viszonyok, ezek kapcsolata az 
életmóddal, településtípusok, tájékozódás 
térképpel és térképolvasás 

- legmeghatározóbb történelmi események és 
fontosabb személyek időrendbe állítása 

- iskolai élet, azonosság és különbség hazánk 
és az angol anyanyelvű országok között rövid 
szövegek alapján 



összehasonlítása az angol anyanyelvű 

országokkal a tanult jellemzők alapján 

 

 

 
 

 
7. évfolyam 
Szóbeli követelmények Írásbeli követelmények 

-az angol anyanyelvű országok rövid 

bemutatása földrajzi fekvés, felszíni formák, 
éghajlat, tájegységek és a legfontosabb 
vízrajzi jellemzők az angol anyanyelvű 

országokban 
- alapvető gazdasági ágazatok és jellemzőik 

bemutatása, ipari találmányok, híres 
termékek, márkák 
- vallások és történelmi egyházak bemutatása 

-államformák, politikai intézményrendszer 
rövid bemutatása 

- az angol anyanyelvű országokban élők 
életkörülményei, hétköznapjaik 
kulturális események, fesztiválok bemutatása 

tradicionális ételek, gyorséttermek 
- legfontosabb kulturális szokások és 

szabadidős tevékenységek bemutatása 
- hazánk földrajzi bemutatása 
történelmi események és azok hatásai, 

következményei 
hazai irodalmi, képzőművészeti alkotás 

bemutatása 

- térkép segítségével földrajzi fekvés, felszíni 

formák, éghajlat, tájegységek és 
a legfontosabb vízrajzi jellemzők 
meghatározása az angol anyanyelvű 

országokban 
- alapvető gazdasági ágazatok és jellemzőik 

ipari találmányok, híres termékek, márkák 
felsorolása 
- történelmi korok és kiemelkedő történelmi 

személyiségek felsorolása, elhelyezése 
történelmi korokban 

-államformák, politikai intézményrendszer 
- kulturális események, fesztiválok 
felsorolása 

- legfontosabb kulturális szokások és 
szabadidős tevékenységek, sportágak és 

sportteljesítmények 
- klasszikus szerzők és műveik, 
képzőművészet 

kiemelkedő múzeumok, színházak 
korok és stílusok felismerése 

tudományos – technikai felfedezések 

8. évfolyam 
Szóbeli követelmények Írásbeli követelmények 

- az angol anyanyelvű országok bemutatása 
víztípusok és éghajlati övezetek, 

a földrajzi helyzet, éghajlat és időjárás 
alapján, ezek hatásai az életmódra és 
kulturális szokásokra 

- életszínvonal és gazdasági teljesítmény 
összefüggései 

- hazánk és az angol anyanyelvű országok 
történelmi eseményeinek, politikájának 
összehasonlítása 

emberi alapjogok ismertetése 
kulturális sajátosságok és különbségek 

- helyes viselkedési szabályok, etikett 
családmodell ismertetése 
hagyományok és szokások összehasonlítása a 

magyar jellemzőkkel 
- a sport szerepe és jelentősége a mindennapi 

életben 

- víztípusok és éghajlati övezetek, 
a földrajzi helyzet, éghajlat és időjárás 

összefüggései 
- nemzetközi szervezetek felsorolása 
- hazánk és az angol anyanyelvű országok 

történelmi eseményeinek, politikájának 
kronológiai sorrendbe állítása 

emberi alapjogok felsorolása 
- viselkedési szabályok, etikett 
családmodell – rövid fogalmazás 

- főváros, nagyobb városok írásbeli 
bemutatása  

-tudományos eredményeink, tudósok és 
találmányok 
- tömegkommunikáció szerepe a kultúrában  

tudósok, kutatások – szövegalkotás a 
témában 



-tradicionális sportesemények, olimpia 

szabadidős tevékenységek, lehetőségek és 
helyek 

 

Rajz 
 

 

Követelmények: 
 

 

3. osztály 4. osztály 

Élmény kifejezés, illusztráció készítése. 

Síkbáb, egyszerű jelmez alkotása. 

Emlékkifejezés, illusztráció készítése. 

Egyszerű tárgyak alkotása. 

Biztonságos anyag és eszközhasználat. 

Formák, színek, vonalak helyes használata. Térbeli helyek, irányok, látványok használata. 

Látványok, érzések megfogalmazása életkornak megfelelően. 

Médiaszövegek alapfogalmainak ismerete. 
Médiaszövegek alapfogalmainak helyes alkalmazása 

szóban. 

A média alapvető funkcióinak megismerése 

(tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés). 

A médiaszövegekben megjelenő információk 

valóságtartalmának felismerése. 

Életkorhoz igazodó biztonságos internet és mobilhasználat szabályainak ismerete. 

 
2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

 

Rajz 

 

1 - 2. osztály 

 

Írásbeli vizsga követelményei Szóbeli vizsga követelményei 

 
Az életkornak megfelelő, felismerhető 
ábrázolás készítése. 

Az alkotótevékenységnek megfelelő, 
rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

eszközhasználat, a környezettudatosság 
szempontjainak egyre szélesebb körű 
figyelembevételével. 

A képalkotó tevékenységek közül személyes 
kifejező alkotások létrehozása. 

Téralkotó feladatok során a személyes térbeli 
szükségletek felismerése. 
Alkotótevékenység és látványok, 

műalkotások szemlélése során néhány forma, 
szín, vonal, térbeli hely és irány felismerése, 

használata. 
Az alkotó és befogadó tevékenység során a 
saját érzések felismerése, és azok kifejezése. 

 
A felszerelés önálló rendben tartása. 
A közvetlen környezet megfigyelése és 

értelmezése. 
Alkotótevékenység és látványok, 

műalkotások szemlélése során néhány forma, 
szín, vonal, térbeli hely és irány felismerése, 
használata. 

A szobor, festmény, tárgy, épület közötti 
különbségek felismerése.  

Látványok, műalkotások néhány perces 
szemlélése. 
Az alkotó és befogadó tevékenység során a 

saját érzések felismerése, és azok kifejezése. 



 

Technika vizsga követelményei 1-4. 

1. évfolyam 

Család, otthon, háztartás 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 

Élet a családban 

Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése. 
Családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal. 
Családi szerepek. 

Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra. 
 

Biztonságos otthon 
Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban. Háztartási eszközök, gépek 
használatának lehetőségei. 

Otthoni balesetek megelőzése. 
Veszélyforrások a háztartásban: 

sérülést okozó tárgyak, tűzgyújtó-eszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve mérgező 
vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok megismerése. 
 

Családi időbeosztás 
Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás megbeszélése, napirend készítése. 

Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása, ismertetése, megbeszélése. 
Rajzos programajánlat készítése. 
 

Tisztaság és rend 
Tisztaság és rend a környezetünkben. 

Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben tartása. 
Alapvető takarítószerek és eszközök használata. 
Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete. 

Környezetünk tisztán tartása. 
Takarékosság energiával, vízzel. 

A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása. 
 
Táplálkozás 

Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei. 
Étrend összeállítása képek válogatásával. 

Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése. 
 
Testápolás 

Higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás, mosakodás, fürdés, hajmosás, intim területek 
tisztántartása) eszközei és anyagai. 

 
Célszerű öltözködés 
A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi alkalmaknak megfelelő 

öltözködés. 
Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása. Szekrényrendezés.  

Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése. 
Növényápolás, állatgondozás 
Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A növények életfeltételeinek biztosítása.  

Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás. 
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés  

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 



Az anyagok 
Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. 
Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján). 

A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfigyelhető tulajdonságaik alapján.  
 

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek alakítása 
Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta) egyszerű formák alakítása 
gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, mintázással. 

Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással. 
Fűzőlap-munka. 

Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, darabolással, csiszolással. 
Fémhuzal alakítása hajlítással. 
Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak, sodrat). 

Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, pompon készítése) és egyéb kézműves technikák 
(nemezelés, 

gyöngyfűzés). 
Gombfelvarrás. 
Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával. 

Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból stb.) 
Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 

Takarékos anyagfelhasználás. 
A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és napjainkban. 
Építés 

Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, Lego – felhasználásával) 
utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló elképzeléssel. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2. évfolyam 

Közösségi munka, közösségi szerepek 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 

Családi rendezvények, ünnepek, események  



Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel kapcsolatos szokások, 
hagyományok. 
Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való viselkedés szabályai. 

Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő környezet megteremtése.  
Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása. 

A tapasztalatok megbeszélése. 
 
Iskolai és osztályrendezvények  

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermeknap, 
osztálykirándulás, sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín 

berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 
A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek stb.) előállítása vagy beszerzése.  
A biztonságos környezet megteremtése. 

A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazása. 
 

A közösségért végzett munka 
Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával. 
Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakítása. 

A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés  

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 

Az anyagok 
Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. 

Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján). 
A természetes és az átalakított anyagok csoportosítása megfigyelhető tulajdonságaik alapján.  

 
Képlékeny anyagok, faanyagok, fémhuzal , gyapjú alakítása 
Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel, darabolással, csiszolással. 

Fémhuzal alakítása hajlítással. 
Bábok készítése papír, fa, drót, fonal és textilanyagok felhasználásával. 

Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból stb.) 
Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak. 
Takarékos anyagfelhasználás. 

A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és napjainkban. 
Építés 

Építés papírhengerekből, gyufásdobozokból, agyagtéglából, kartondobozokból, építőelemekből (pl. 
konstrukciós játékok – faépítő, fémépítő, Lego – felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, 
illetve önálló elképzeléssel. 

Közlekedés 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 

Gyalogos közlekedés szabályai 
A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 
A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése. 

Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 
A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. 

A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri karjelzések és a gyalogos 
közlekedésnél jelentős jelzőtáblák ismerete. 
 

A közösségi közlekedés viselkedési 
szabályai 

A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 
Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek közlekedésére. 



Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és gyakorlása. 
 
A közlekedésben rejlő veszélyek  

A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 
A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák kialakítása. 

Helyes magatartás a baleseti helyszínen. 
A továbbhaladás feltételei a két évfolyamos ciklus végén 

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása. 

Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése, káros 

sztereotípiák lebomlása. 
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. 
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete.  

Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén. 
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi 

megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 
Életkori szintnek megfelelő probléma-felismerés, problémamegoldás. 
Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett szakmák, hivatások 

bemutatott jellemzőinek ismerete. 
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása.  
Építés mintakövetéssel és önállóan. 
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata. 

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos 
alkalmazása. A kulturált és balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és 

személygépkocsiban történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása. 
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

3. évfolyam 

Család, otthon, háztartás 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 

Önkiszolgálás, vendéglátás 
Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben történő önkiszolgáló 

tevékenység gyakorlása. 
Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafőzés. 

Vendéglátás. Néhány egyszerű vendégváró étel, csemege elkészítése. 
Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás. 
 

Családi ünnepek 
Ünneplés a családban. Családi szokások és hagyományok. 



Az ünnep hangulatát kifejező dekoráció készítése. 
Ajándékkészítés, csomagolás. Az ajándékozás módja, formája. 
 

Gazdálkodás a háztartásban 
Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási cikkekkel. 

Bevételek, kiadások. Zsebpénz kezelése, beosztása. 
 
Egészségünk 

Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek 
elleni védekezés módjai. Betegápolás (egyszerű gondozási műveletek). 

Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. Megelőzés, kármentesítés. 
Elemi elsősegély-nyújtási ismeretek. 
Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos segélyhívás szabályai. 

 
Önismeret 

Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor. Önellenőrzés, hibák javítása.  
 
A háztartásban használt vegyszerek  

A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, kozmetikumok, festékek, ragasztók) 
használati utasításainak tanulmányozása. 

Környezetbarát termékek előnyben részesítése. Házi praktikák gyűjtése, ismertetése. 
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés  

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 

Ismerkedés a felhasznált  
anyagok tulajdonságaival 

Anyagvizsgálat szemrevételezéssel, tapintással, szaglással. 
Az anyagok felhasználási lehetőségeiket befolyásoló tulajdonságai. 
 

Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása 
Kézi varrás és hímzés eszközei (varrótű, hímzőtű, varrócérna, hímzőcérna, szabóolló, gyűszű), 

alapöltései (előöltés, tűző öltés, pelenkaöltés), díszítőöltések (pl. száröltés, láncöltés, laposöltés, 
keresztöltés, gobelin-öltés), hímzések gyakorlása. 
Szabás előrajzolással, minta vagy sablon alkalmazásával. 

Munkadarab készítése választott népi minta szerinti díszítőöltésekkel. 
Körmönfonás, szalagszövés. Textilek készítése fonalból szövéssel. 

Szövött anyagok, filcanyagok felhasználása. 
Ujjbábok készítése. 
Egyszerű használati tárgyak, dísztárgyak, játékok, ajándékok készítése természetes anyagok, papír, 

textil, bőr, fa, fonal, fémdrót, illetve maradék- vagy hulladékanyagok, -tárgyak felhasználásával 
minta vagy rajz alapján. 

Mérés, előrajzolás, méretre alakítás gyakorlása. 
Épületmakett és járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy konstrukciós játékok (pl. 
faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával minta, kép, illetve rajz alapján. 

A munkahely célszerű rendjének fenntartása. 
Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása, tárolása, veszélyforrások felismerése 

tárgykészítés közben, segítségnyújtás. 
Közlekedés 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 

Gyalogos közlekedési ismeretek  
A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen kívüli közlekedés. A gyalogos 

közlekedés elsőbbségi helyzetei. 
Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok, hulladéktárgyak és egyéb építőelemek (pl. 



konstrukciós játékok – faépítő, Lego) felhasználásával, közlekedési szituációk megjelenítéséhez. 
 
Kerékpározási alapismeretek 

A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, kötelező felszerelési tárgyai, 
biztonsági eszközök. 

Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút közlekedési jelzései. 
Jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák, veszélyt jelző és tilalmi táblák. Az úttest részei. 
Útburkolati jelek. 

Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt területeken. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

4. évfolyam 

Közösségi munka, közösségi szerepek 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 

 

Iskolai és osztályrendezvények 
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermeknap,  

osztálykirándulás, sportnap, játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín 
berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 
A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek stb.) előállítása vagy beszerzése.  

A biztonságos környezet megteremtése. 
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazása. 

 
A közösségért végzett munka 
A közösségi tér alakítása: teremdekoráció, faliújság készítése. 

Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének alakítása. 
A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 



Közlekedés 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 

Kerékpárosok és gyalogosok viszonya a közösen használt területeken. 

Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 
Viselkedési normák a közlekedési környezetben. 

Jegyvásárlás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése. 
Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési járműveken.  
 

Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közlekedés 
A szárazföldi, vízi és légi közlekedés eszközei. 

Közlekedési környezetünk 
veszélyforrásai: figyelmetlenségből, szabályok be nem tartásából fakadó balesetveszély, 
levegőszennyezés. 

Egészségünk és a gyalogos, ill. kerékpáros közlekedés közötti kapcsolat. 
Tárgyi kultúra, technológiák, termelés  

Ismeretek/ fejlesztési követelmények 

Tárgyak készítése, technológiák elsajátítása 
Épületmakett és járműmodell készítése különféle anyagokból, vagy konstrukciós játékok (pl. 

faépítő, fémépítő, Lego) felhasználásával minta, kép, illetve rajz alapján. 
A munkahely célszerű rendjének fenntartása. 

Baleset-megelőzés. Kéziszerszámok biztonságos alkalmazása, tárolása, veszélyforrások felismerése 
tárgykészítés közben, segítségnyújtás. 
 

Ismerkedés a műszaki ábrázolás 
elemeivel 

Mérés eszközei, használatuk. Méretazonosság megállapítása. 
Vonalfajták (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, pontvonal). 
Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése. 

 
A technika vívmányainak mindennapi használata 

A háztartásban lévő eszközök, berendezések és a megismert egyszerű termelési (készítési) 
folyamatok, valamint fogyasztási cikkek azonosítása. 
Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók. Technikatörténet i érdekességek. 

 
A továbbhaladás feltételei a két évfolyamos ciklus végén 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – elsajátítása és 
begyakorlása. 
Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás érvényesülése 
tárgyalkotáskor). 

A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi 
megfigyelések és  
vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. 
Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. 
A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása. 
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

5.-6. évfolyamos 

A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai 
változásokat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az 

energiaváltozás szempontjából  



ciklus végén Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori 

változásait és okait. Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, 
alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere. 
Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok 

jelentőségét, élete irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi 
értékrendnek való megfelelés. Legyen embertársaival empatikus és 

segítőkész. 
Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét 
Európában. 

Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, 
természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti 

állapotukról. Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról. 
Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a 
házban és ház körül élő állatait. 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. 

Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti 
és társadalmi értékek védelmére. 

Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység 
környezeti hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos 
vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható 

fejlődéshez.  
Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket 

önállóan, illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat 
rögzíteni, következtetéséket levonni. 
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a 

könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját 
ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.  

 

 
 
2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

 

Testnevelés 
 

2. osztály 

 

Szóbeli vizsga követelményei 

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. 
A testrészek megnevezése. 
A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.  

Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló 
egyszerű tornagyakorlat bemutatása. 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető 
műveleteinek ismerete.  
 

 

Testnevelés minimumkövetelmény 



 

5-6. évfolyam 

 
 

Rendgyakorlatok 
 

menet megindítása, megállás
nyitódás, zárkózás helyben járással


 

 
Gimnasztika 

 

• tudjon 10-12 percig folyamatosan gimnasztika gyakorlatokat végezni 

• ismerje a vezényszavakat, szakkifejezéseket 
 

Atlétika 5. osztály 
 

legyen képes. fiuk: 4percig futni 

lányok: 3 percig futni

mutasson eltérést a nekifutás, a távol és a magasugrás esetén

helyből távolugrásban legalább 120cm eredmény elérése

kislabda hajítás: fiuk: 20 m, lányok: 15m



Atlétika 6. osztály 

 

legyen képes a fiú 6 percig, a lány 5 percig egyenletes iramban kitartóan 

futni

mutasson eltérést nekifutása távol- és magasugrás esetén

helyből távolugrásban érjen el a fiú: 135 cm, a lány 130-cm-es teljesítményt

kislabda hajításban érjen el a fiú: 22 m, a lány: 17 m-es eredményt
növekedjék a teljesítménye 

 



Torna 

 

Talajtorna 

Szekrényugrás

segítségadás mellett legyen képes uralni testtömegét egyszerű, nem szokványos 

helyzetekben

vállalja el a támaszt tanári segítséggel

vállalja a támaszugrást tanári segítséggel
biztonságérzet kialakítása függésben saját erőviszonyainak megfelelően

tegyen egy-két fogásnyi kísérletet mászásban


Testnevelés és sportjátékok 



 

legyen képes aktívan részt venni egy sportjátékban

ismerje az adott sportjáték legegyszerűbb szabályait 

 

 

7-8. évfolyam 

 

 
 

Gimnasztika 
 

tudjon 8-10 gyakorlattal bemelegíteni

mutasson saját magához mérten fejlődést az év során



Atlétika 7. osztály 

 

hajtsa végre az indítás jeleinek megfelelő mozgáselemeket

Legyen képes: 

a fiú: 8 percig futni 

a lány: 6 percig futni

önmagához mérten fejlődjön ugró ügyessége

helyből távolugrásban a fiú legalább 160 cm-es, a lány 140 cm eredményt 

érjen el

kislabda hajításban a fiú legalább 20 m, a lány 18 m-es eredményt érjen 

el 

 

Atlétika 8. osztály 

 

legyen képes kitartóan futni a fiú: 12 percig, 

a lány: 9 percig
helyből távolugrásban a fiú legalább 180 

cm-es, a lány 160 cm-es eredményt érjen 

el

kislabda hajításban a fiú legalább 30 m, a 
lány 25 m-es eredményt érjen el 

 

Torna 

 

Talajtorna 

Szekrényugrás

legyen képes egy-egy elem bemutatására, szükség szerint segítséggel


Testnevelési és sportjátékok 

 

birtokoljon olyan elemi játékkészség készletet, ami alkalmassá teszi a 

többiekkel 



való együtt játszásra  

 

Kosárlabda:legalapvetőbb technikai elemek végrehajtása

tudjanak labdavezetés közben kezet váltani

továbbítsák a labdát szabadon levő társnak 
Röplabda:alapvető játékelemek alkalmazása zsinórlabdázásban

a nyitás alapvető technikája

alkarérintés, alsó egyenes nyitás, kosárérintés,

forgásszabály
a játék során törekedjen a három érintés kijátszására

alkalmazzák eredményesen a tanult játékelemeket 

Labdarúgás:labdavezetés mindkét lábbal

cselezés: rálépéssel, hátrahúzással

álló és mozgó labda rúgása belsővel 

Kézilabda:legalapvetőbb technikai elemek végrehajtása 

 védekezés 

 támadás 

 szabályok alkalmazása. 

2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

 

Történelem 
 

5. osztály 

 

Írásbeli vizsga követelményei Szóbeli vizsga követelményei 
Feladatlap kitöltésével ki kell fejteni, hogy mit tud a 

vizsgázó a táblázatban felsorolt és azokból kiválasztott 

fogalmakról, személyekről! Kontúr térképen el kell 

tudni helyezni a felsorolt topográfia adatokat! 

 
Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, 

öntözéses földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, 

évtized, évszázad, emberöltő, fáraó, piramis, 

hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, Biblia, 

Ószövetség. mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, 

Akropolisz, légió, rabszolga, provincia, népvándorlás, 

Újszövetség. középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, 

vár, jobbágy, robot, majorság, iszlám, pápa, szerzetes, 

eretnek, kolostor, kódex, lovag, középkori város, céh, 

járvány, távolsági kereskedelem, könyvnyomtatás. 

hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, 

nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, 

vármegye, tized, ispán, tatár, kun. 
 

Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon. 

Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, 

Augustus, Jézus, Mária, József, Attila. Nagy Károly, 

Mohamed, Szent Benedek, Gutenberg. Kína. Attila, 

Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért 

püspök, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, 

Szent Margit. 

 
Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, 

Mezopotámia, Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, 

Spárta, Perzsa Birodalom, Marathón, Itáliai-félsziget, 

Az alábbi témákból, tételhúzás után- felkészülést 

követően - önállóan vagy tanári segítséggel 

(kérdésekre válaszolva) 4-5 perc időtartamban 

szövegalkotás! 

 

1. Rejtőzködő múlt, a régészek munkája. 

2. Képek az őskori ember életéből. 

3. Varázslók és varázslatok. Az őskor kulturális 

emlékei. 

4. Az első letelepült közösségek: falvak és városok. 

5. Az időszámítás. 

6. Az ókori Egyiptom.  

7. A Biblia. Történetek az Ószövetségből. 

8. Ókori Mezopotámia, India, Kína  

9. A görögök vallása és az ókori olimpiák. 

10. Az ókori Athén és Spárta. 

11. Történetek a görög-perzsa háborúk korából. 

12. Az athéni demokrácia virágkora. 

13. Művészek és művészetek, tudósok és tudomány az 

ókori görög világban. 

14. Történetek Nagy Sándorról. 

15. Róma alapítása és terjeszkedésének kezdetei. A 

pun háborúk és hadvezérei. 

16. Köztársaságból egyeduralom. Híres és hírhedt 

császárok. 

17. A régi Róma művészeti emlékei, híres tudósai és 

művészei. 

18. Élet a Római Birodalomban. 

19. Pannónia provincia. 

20. A kereszténység kialakulása és elterjedése. Az 



Róma, Karthágó, Szicília, Római Birodalom, 

Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem. Bizánci 

Császárság, Frank Birodalom, Mekka, Arab 

Birodalom, Német-római Császárság. : Urál, Etelköz, 

Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esztergom, 

Pannonhalma, Székesfehérvár, Buda, Muhi. 

 

Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi 

Birodalom egyesítése).Kr. e. 776 (az első feljegyzett 

olimpia játékok), Kr. e. 490 (a marathóni csata), Kr. e. 

V. század közepe (Athén fénykora), Kr. e. 44 (Julius 

Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a Nyugat-római 

Birodalom bukása, az ókor vége) 622 (Mohamed 

„futása”), 800 (Nagy Károly császár), XV. század 

(könyvnyomtatás). IX. század (Etelköz), 895–900 (a 

honfoglalás), 997–(1000)–1038 (I. /Szent/ István 

uralkodása), 1077 (I. /Szent/ László trónra lépése), 

1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház 

kihalása). 

Újszövetség. Jézus története.  

21. A Nyugatrómai Birodalom bukása. 

22. A Frank és a Bizánci Birodalom. 

23. Az iszlám vallás megjelenése és alapvető tanításai.  

24. A keresztény egyház felépítése, jellemzői. 

25. Az uradalmak. Földesurak és jobbágyok. 

26. A keresztény egyház. Világi papok és szerzetesek. 

27. Lovagi életmód, lovagi erények. A keresztes 

hadjáratok. 

28.A középkori városok. A gótika. A polgárok. 

29. A céhek kialakulása, feladatai és működésük. 

30. A humanizmus és a reneszánsz.  

31. A magyarság eredete és vándorlása. 

32. Honfoglalás és letelepedés a Kárpát-medencében. 

A kalandozó hadjáratok. 

33. A keresztény magyar állam megalapítása. 

34. Szent László és Könyves Kálmán uralkodása. 

35. A tatárjárás. Az ország újjáépítése a tatárjárás után  

 

 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

5. osztály 
Írásbeli vizsga követelményei Szóbeli vizsga követelményei 

Feladatlap kitöltése, amelyben a vizsgázó kifejti, 

hogy mit tud a kiválasztott fogalmakról. 

 

 Gyakorlati vizsga: látvány után rajzolás grafittal, 

színessel. 

 

Fogalmak: kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, 

formaritmus, variáció, színharmónia, színkontraszt, 

főszín, mellék/kiegészítő szín, méretarány 
arányrendszer, kompozíció, képkivágás, képsík, pont, 

vonal, felület, forma, szín, tónus, irány, térbeliség, 

nagyság, kiegészítő szín, kevert szín, kontraszt, tónus, 

szín-, vonal-, formaritmus, mozdulat, mozdulatsor 

állókép, mozgókép, képkocka, tárgy-animáció jel, 

jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, piktogram, 

embléma, hang-, szöveg- és képkapcsolat 
reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, 

manipuláció, épület, építmény, téri helyzetek, 

építészet, alaprajz, homlokzat, forma, funkció, 

alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, 

boltív, kupola,  alapanyag, gazdaságos 

anyaghasználat, kézműves technika, sorozatgyártás , 
népművészet, mesterség, hagyományos kézműves 

technika, forma, funkció, formaredukció, díszítmény, 

motívum, formaritmus, környezettudatosság 

  

Gyakorlat: alma, mint természeti térforma látvány 

utáni rajza, metszetrajzok, formaelemzés  

Az alábbi témákból, tételhúzás után 4-5 perces 

felkészüléssel önállóan vagy tanári segítséggel 

(kérdésfeltevés) szövegalkotás a kapott témában. 

 

Képfelismerés  

 

1. Az őskor művészete.  
2. Egyiptom művészete. 

3. Mezopotámia művészete. 
4. A görögök művészete. 

5. Róma művészete. 
 

Képek: 1.1.  Lascaux-barlang (őstulok), Altamira 

barlang( bölény), A Willendorfi Vénusz, 

Stonehenge 

2.1. A gízai piramisok, Tutanhamon fáraó 

trónszéke, Tutanhamon fáraó koporsója,     II. 

Ramszesz sziklatemploma, Szfinx, Nofretete 

királynő mellszobra, Vadászat vízimadarakkal, 

Írnok szobor, Halastó 

3.1. Toronytemplom (zikkurat), Istár 

kapu,Kapuőrző démonok, Domborművek 

4.1. A mükénéi akropolisz, Krétai festmények, 

Asszír festmények, A Partheon , Oszloprendek, 

Dárdavivő, Diszkoszvető,        A Laokoón csoport, 

Feketealakos és Vörösalakos vázák 

5.1.  Pont-du Gard, Pantheon, Constantinus 

diadalíve, Colosseum, Marcus Aurélius 

lovasszobra, Augustus császár szobra,         Julius 

Ceasear portréja, Pompeji  

 



 
 
 

 
 

 
 
 

6. osztály 

 

Írásbeli vizsga követelményei Szóbeli vizsga követelményei 
Feladatlap kitöltése, amelyben a vizsgázó kifejti, 

hogy mit tud a kiválasztott fogalmakról. 

 

 Gyakorlati vizsga: látvány után rajzolás grafittal, 

filccel 

 

Fogalmak: tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, 

vonal-, formaritmus, variáció, színharmónia, 

színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, 

méretarány arányrendszer, kompozíció, képkivágás, 

képsík, pont, vonal, felület, forma, szín, tónus, irány, 

térbeliség, nagyság, , képi és optikai 

helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, felület, forma, 

faktúra, textúra kiegészítő szín, kevert szín, kontraszt, 

tónus, szín-, vonal-, formaritmus, mozdulat, 
mozdulatsor állókép, mozgókép, képkocka, tárgy-

animáció , hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, 

folyamat, fázis, valós idő, lassítás, gyorsítás,jel, 

jelentés, egyezményes jelzés, jelrendszer, piktogram, 

embléma, hang-, szöveg- és képkapcsolat  használati 

utasítás, reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, 

médium, manipuláció,  képi valóság, fikció, vizuális 

és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika 

épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, 

homlokzat, forma, funkció, alátámasztás, térlefedés, 

oszlop, pillér, fal, gerenda, boltív, kupola,  alapanyag, 

gazdaságos anyaghasználat, kézműves technika, 

sorozatgyártás,  design, népművészet, mesterség, 

hagyományos kézműves technika, forma, funkció, 

formaredukció, díszítmény, motívum, formaritmus, 

környezettudatosság, társadalmi üzenet. 

  

Gyakorlat: paprika, mint természeti térforma látvány 

utáni rajza, metszetrajzok, formaelemzés  

Az alábbi témákból, tételhúzás után 4-5 perces 

felkészüléssel önállóan vagy tanári segítséggel 

(kérdésfeltevés) szövegalkotás a kapott témában. 

 

Képfelismerés  

 

1. Az ókori keresztény művészet.  
2. A bizánci  művészet. 

3. A román kor  művészete. 

4. A gótika  művészete. 
5. A reneszánsz  művészete. 

 

Képek: 1.1.  Katakombák, Az ókeresztény bazil ika 

részei, A Santa Maria Maggiore templom, 

Katakombafesztészet  

2.1. Hagia Sophia templom, A Theodora-mozaik, 

Justinianus császár portréja  

3.1. A tihanyi apátság temploma, A pisai 

templomegyüttes, A jáki templom, A bélapátfalvi 

templom, díszített kódexlapok (iníciálé),   A 

koronázási ékszerek 

4.1. A rimsi katedrális, A párizsi Notre-Dame, 

Üvegművészet, Táblafestészet, Kódex- és 

miniatúra festészet, A diósgyőri vár,  Szent László 

hermája  

5.1.  Freskóművészet, Firenze, Velence épületei, 

Épületi domborművek, Gattamelata lovasszobra, 

Colleoni lovasszobra, Andrea Mantegna: Pieta, 

Botticell i: Vénusz születése, Leonardo:Mona Lis a, 

Az utolsó vacsora,  Michelangelo: Dávid, Mózes, 

Pieta, Sixtus kápolna mennyezetfreskói, 

Raffaello: Atheni iskola 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.osztály 

 

Írásbeli vizsga követelményei Szóbeli vizsga követelményei 
Feladatlap kitöltése, amelyben a vizsgázó kifejti, 

hogy mit tud a kiválasztott fogalmakról. 

 

 Gyakorlati vizsga: látvány után rajzolás grafittal 

vagy színes technikaként  filccel, esetleg festékkel 

 

Fogalmak: Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, 

kiemelés, kompozíció, színritmus, vonalritmus, 

formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, 

mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge 

vetület, horizont, nézőpont, tapasztalati távlattan, 

perspektíva, művészi kifejezés, látványelemzés, téri 

helyzet, vetület, képsík, axonometria, egy iránypontos 

perspektíva, képzőművészeti műfaj, plaszticitás, 

arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 

helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, 

textúra, szín, tónus, irány, térbeliség, formatömeg, 

főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, tónus, 

szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 

stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs 

művészet egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, 

jelrendszer, tér-idő változás, (grafikon), 

(diagram),technikai kép, A kép „működése”,  

közvetlen és közvetett kommunikáció, 

tömegkommunikáció,  televízió, internet, 

gesztusnyelv, közlekedési tábla, térkép, plakát, 
ismétlés, közelkép, képkivágás, tervezési folyamat, 

felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki 

jellegű ábrázolás, vonalfajta, környezettudatos 

magatartás, környezetvédelem, használati tárgy, 

dísztárgy, rituális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi 

tájegység, kézművesség, ipari formatervezés, 

organikus építészet. 

 

Gyakorlat: toboz és forgástest látvány utáni 

rajza( egyszerű csendélet), metszetrajzok, 

formaelemzés  

Az alábbi témákból, tételhúzás után 4-5 perces 

felkészüléssel önállóan vagy tanári segítséggel 

(kérdésfeltevés) szövegalkotás a kapott témában. 

 

Képfelismerés  

 

1. A manierizmus  művészete.  
2. A barokk művészete. 

3. A rokokó művészete. 
4. A klasszicizmus művészete. 

5. A romantika művészete. 

6. Az eklektika és a  realizmus művészete. 
 

Képek: 1.1.  SzentPéter bazilika nyugati apszisa, 

Neptunus kút, Tintoretto, El Greco 

2.1. Il  Gesú, Szent Péter bazil ika kupolája, 

Bernini: Dávid, Trévi kút, Caravaggió, Rubens, 

Van Dyck, Rembrandt, Velazquez, A fertődi 

Esterházy-kastély, A szombathelyi székesegyház, 

Mányoki Ádám:II. Rákóczi Ferenc portréja  

3.1. Kerámiaszobrászata  

4.1. A párizsi napoleoni diadalív, A párizsi 

pantheon, Pollack Mihály:Nemzeti Múzeum, Hild 

József: Az esztergomi bazil ika, Péchy Mihály: A 

debreceni református nagytemplom, Canova 

szobrászata, Horatiusok esküje, A Szabin nők 

elrablása, Ferenczy István: Pásztorlányka, 

Barabás Miklós:Liszt Ferenc, Borsos József: 

Nemzetőr  

5.1.  Londoni parlament, F. Rude:Marseillaise, 

Goya, Delacroix, Turner, Constable 

6.1. Menuier: Kikötőmunkás,  

 Millet: Kalászszedők, Magvető, Courbet, 

Daumier, Rjepin, Feszl Frigyes:Vigadó, Ybl Miklós: 

Az operaház, Steindl Imre:Országház, Schulek 

Frigyes: Halászbástya, Izsó Miklós: Búsuló juhász, 

Fadrusz János: Mátyás király emlékműve, Stróbl 

Alajos:Anyánk, Lotz Károly, Zichy Mihály, 

Madarász Viktor, Székely Bertalan, Munkácsy 

MihályPaál László, Szinnyei Merse Pál,  

 

 

 

 



8. osztály 
Írásbeli vizsga követelményei Szóbeli vizsga követelményei 

Feladatlap kitöltése, amelyben a vizsgázó kifejti, 

hogy mit tud a kiválasztott fogalmakról. 

 

 Gyakorlati vizsga: látvány után rajzolás grafittal 

vagy színes technikaként  filccel, esetleg festékkel 

 

Fogalmak: Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, 

kiemelés, kompozíció, színritmus, vonalritmus, 

formaritmus, felületek (textúra, faktúra), parafrázis, 

mozgásfázisok, fotókollázs, montázs, vetület, Monge 

vetület, horizont, nézőpont, tapasztalati távlattan, 

perspektíva, művészi kifejezés, látványelemzés, téri 

helyzet, vetület, képsík, axonometria, egy iránypontos 

perspektíva, képzőművészeti műfaj, plaszticitás, 

arányrendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri 

helyzetviszonylat, takarás, felület, forma, faktúra, 

textúra,. szín, tónus, irány, térbeliség, formatömeg, 

főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, tónus, 

szín-, vonal-, formaritmus, stíluskorszak, 

stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs 

művészet egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, 

jelrendszer, tér-idő változás, (grafikon), 

(diagram),technikai kép, képkivágás, nézet (gépállás, 

gépmozgás), beállítás, jelenet, expozíció, lezárás, 

konfliktus, fordulat, a kép „működése”,  közvetlen és 

közvetett kommunikáció, tömegkommunikáció,  

televízió,   dokumentum, fikció, reprodukció, 

ábrázolás, kettős természet, valóság képes 

forgatókönyv, internet, gesztusnyelv, közlekedési 

tábla, térkép, plakát, ismétlés, közelkép, montázs és 

montázselv,  tervezési folyamat, felmérés, funkció, 

gazdaságos anyaghasználat, alaprajz, metszetrajz, 

vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, 

vonalfajta, környezettudatos magatartás, 

környezetvédelem, használati tárgy, dísztárgy, rituális 

tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, 

kézművesség, ipari formatervezés, organikus 

építészet. 

 

Gyakorlat: mesterséges és természetes térforma, 

drapéria  látvány utáni megjelenítése ( egyszerű 

csendélet),  formaelemzés  

Az alábbi témákból, tételhúzás után 4-5 perces 

felkészüléssel önállóan vagy tanári segítséggel 

(kérdésfeltevés) szövegalkotás a kapott témában. 

 

Képfelismerés  

 

1. Az impresszionizmus és  
posztimpresszionizmus  művészete.  

2. A szecesszió művészete. 

3. A modern  építészet alkotásai. 
4. A modern festészet és szobrászat. 

5. A modern művészet Magyarországon. 

 

Képek: 1.1.  Manet, Monet, Renoir, Degas, 

Seruit, Rodin, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, 

Touluse Lautrec  

2.1. Paxton:A londoni kristálypalota, Gaudi: Szent 

Család Temploma, Növényi ornamentikával 

díszített használati tárgyak, épületelemek, Klimt 

festészete, Lechner Ödön: Iparművészeti 

Múzeum, Magyar Ede: A szegedi Reök palota,  

3.1. Eiffel torony, a budapesti Nyugati 

pályaudvar, Vízesésház, Bauchaus épületek, Le 

Corbusier:Ronchampi templom, Sidney-i 

operaház, A Golden Gate Híd,  

4.1. Izmusok:Munch, Matisse, Picasso, 

Kandinszkij, Chagall, Salvador Dali, Paul Klee, 

5.1. Makovecz Imre, Medgyessy Ferenc,  

Ferenczy Béni, Borsos Miklós, Kovács Margit, 

Marton László, Nagybányai művésztelep 

festői:Hollósy Simon, Ferenczy Károly, Rippl -

Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar, Fényes 

Adolf, Tornyai János, Koszta József, Kernstok 

Károly, Czóbel Béla, Egry József, Bernáth Aurél , 

Szőnyi István, Aba-Novák Vilmos, Barcsay Jenő, 

Victor Vasarely, Würtz Ádám, Kondor Béla, Gross 

Arnold, Kass János  

 

 

Vizsgakövetelmények -  testnevelés 3.évfolyam 

 
 

Rendgyakorlatok 
 

Alakzatok felvétele és változtatása 

a reprodukálás szintjén. 

 

Gimnasztika 
 



Gimnasztikai gyakorlatok végzése 

a pedagógus utasításainak 

megfelelően. 

 

 

Szökdelések és ugrások 

 
A helyből és nekifutással történő 

ugrások összerendezett végrehajtása 
 

 

Támasz, függő és egyensúlygyakorlatok 

 

Testtömegük megtartás támaszban és függésben, majd mozgás közben  
 

 

Dobások 

 

A tevékenység céljának és a labda sajátosságainak megfelelő dobásmód megválasztása 

és végrehajtása. 
 

Labdás gyakorlatok 
 

Vegyen részt többféle labdajátékban. 
 
                                          

 

évfolyam 

 

 

Rendgyakolatok 

 

Alakzatok felvétele és változtatása a reprodukálás szintjén. 
 

Járások és futások  
 

A változó feltételeknek megfelelően tudja szabályozni járását, futását. 

Hajtsa végre az indítás jeleinek megfelelő mozgáselemeket. 

 

Szökdelések és ugrások 

 

Közepes lendületű nekifutással végrehajtott ugrások hangsúlyozott 

elrugaszkodással, 
harmonikusan. 

 

Dobások 

 

A megfelelő dobásmód kiválasztása és végrehajtása.Célbadobások. 

 



Támasz-, függés és egyensúlygyakorlatok 

 

Testtömegük megtartása támaszban és függésben, majd mozgás közben. 

 

Labdás gyakorlatok 

 

Vegyen részt többféle labdajátékban 

 
 

 

Vizsgakövetelmények 

Emelt szintű ének-zene 5. osztály 



Írásbeli 

Kottaírás: 

4# - 4b-s hangnemekben való lejegyzés Tegzes György Hétfokú olvasógyakorlatok című 

gyűjteményéből. 

Ritmusdiktálás: 

6-8 ütem ritmus leírása tapsolás után. 



Szóbeli 

Tegzes György Hétfokú olvasógyakorlatok című gyűjteményéből szolmizációs, ABC-neves 

éneklés. 

Ritmus visszatapsolása, ritmusnévvel való megnevezése 2/4, ¾, 4/4-ben a tanult ritmusokból. 

Fogalmak ismerete, körülírása: 

Hangköz, hármashangzat, hangsor, ötfokú hangsorok, hétfokú hangsorok, előjegyzés, módosító 

jelek, 

4# - 4b-ig az előjegyzések helye, neve, a hozzájuk kapcsolódó dó-helyek, 

motívum, dallamvonal, periódus, egytagú, kéttagú és háromtagú forma, variációs forma, 

régi stílusú népdalok (jellemzőikkel), 

új stílusú népdalok (jellemzőikkel) 

Éneklés (szolmizációs, ABC-neves, szöveges) 
1. Megrakják a tüzet 
2. S úgy elmegyek, meglássátok 
3. Mikor leány voltam 
4. Csillagok, csillagok 
5. Három szabó legényke 
6. Öreg vagyok már én 
7. Jó gazdasszony vagyok én 
8. Szaladj kuruc, jön a német 
9. El kéne indulni 
10.  Megöltek egy legényt 
11.  Este van, este van 
12.  Fiumei kikötőben 
13.  Ennek a gazdának szép kocsija van 
14.  Igyál, most van benne 
15.  Ez a pohár bujdosik 
16.  Kerek utca szegelet 
17.  Szépen úszik a vadkácsa a vízen 

Vizsgakövetelmények 
Emelt szintű ének-zene 6. osztály 



Írásbeli 

Kottaírás: 

5# - 5b-s hangnemekben való lejegyzés Tegzes György Hétfokú olvasógyakorlatok című 

gyűjteményéből. 

Ritmusdiktálás: 

8-10 ütem ritmus leírása tapsolás után. 



Szóbeli 

Tegzes György Hétfokú olvasógyakorlatok című gyűjteményéből szolmizációs, ABC-neves 

éneklés. 

Ritmus visszatapsolása, ritmusnévvel való megnevezése 2/4, ¾, 4/4, 6/8-ban a tanult ritmusokból. 

Fogalmak ismerete, körülírása: 

5# - 5b-ig az előjegyzések helye, neve, a hozzájuk kapcsolódó dó-helyek, 

négyvonalas hangrendszer, Arezzoi Guido, notáció, középkori zene, orgánum, homofónia, polifónia, 

kánon, imitáció, reneszánsz zene, 

reneszánsz zenei műfajok, zeneszerzők, mise állandó tételei, mise változó részei, moll hármas 

hangzat, dúr hármas hangzat 

Éneklés (szolmizációs, ABC-neves, szöveges) 
18.  Út quent laxis (Szent János himnusza) 
19.  Dies irae dies illa 
20.  Gloria Patri et Filio 
21.  Jertek, jertek (kánon) 
22.  Oly jó a nyár (Moniot D’ Arras) 
23.  Nyár-kánon (John of Fornsete) 
24.  Summáját írom (Tinódi) 
25.  Zöld fű közt árva 
26.  Hallod-e pajtás (Neuwach) 
27.  Hajlong az inda (Hans Leo Hassler) 
28.  Üdv rád és házad népére (J. S. Bach)  
29.  Te vagy a legény, Tyukodi pajtás! 
30.  Rákóczi-nóta 
31.  Kecskemét is kiállítja 
32.  Tankönyv 9. oldal két táncdallama 
33.  A csikósok, a gulyások 
34.  Béres vagyok, béres 
35.  Debrecennek van egy vize 

Vizsgakövetelmények 

Emelt szintű ének-zene 7. osztály 



Írásbeli 

Kottaírás: 

6# - 6b-s hangnemekben való lejegyzés Tegzes György Hétfokú olvasógyakorlatok című 

gyűjteményéből. 

Ritmusdiktálás: 

8-10 ütem ritmus leírása tapsolás után. 



Szóbeli 

Tegzes György Hétfokú olvasógyakorlatok című gyűjteményéből szolmizációs, ABC-neves 

éneklés. 

Ritmus visszatapsolása, ritmusnévvel való megnevezése 2/4, ¾, 4/4, 6/8-ban a tanult ritmusokból. 

Fogalmak ismerete, körülírása: 

6# - 6b-ig az előjegyzések helye, neve, a hozzájuk kapcsolódó dó-helyek, 

népballada, quodlibet, kórusfajták, bécsi klasszicizmus, jellemzői, műfajai, zeneszerzői 

szonáta forma, triós forma, rondó forma, szimfónia, műdal, romantikus dal és dalkíséret 

a romantika jellemzői, műfajai, zeneszerzői 

Éneklés (szolmizációs, ABC-neves, szöveges) 

1. A Vidrócki híres nyája 

2. Elmegyek, elmegyek 

3. Madárka, madárka 

4. Sej, a tari réten 

5. Két tyúkom tavali 

6. Kit virágot rózsám adott 

7. Angoli Borbála (ballada) 

8. Feleségem olyan tiszta 

9. Arra gyere, amerre én 

10.  Fölmentem a szilvafára 

11.  Beteg asszony, fáradt legény 

12.  Sári lovam a fakó 

13.  Mozart: Jöjj, drága május! 

14.  Mozart: Ó, felvirradt a szép óra (kánon)  

15.  Mozart: Drága szempár 

16.  Beethoven: A mormotás fiú dala 

17.  Beethoven: Öröm-óda 

18.  Haydn: Falusi jókedv; Egykedvűség; Erdő mélyén 

19.  Schubert: Már olvad ó, a csúnya hó; Májusi dal  

 


