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Preambulum 
 

Az oktatási-nevelési intézmények működésnek meghatározó része a Házirend. Ez a belső 

összefoglaló és irányadó gyűjtemény szabályozza intézményünk törvényes működését, annak 

elemeit és az elemek rendszerét is. 

 

A köznevelési törvény előírásainak megfelelően ismét felülvizsgáltuk Házirendünket a 

legújabb előírásoknak megfelelően. Reméljük, hogy házirendünk diákjaink és tanáraink 

számára is nagyon hasznos információk tárháza lesz a jövőben is. 

 

A házirend az alábbi jogszabályok felhasználásával készült: 

 Magyarország Alaptörvénye 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

A Házirend az ezekben foglaltakon túl az iskolában kialakult és elfogadott normákat 

tartalmazza. 
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1. A tanulói jogok gyakorlása 
 

1.1. A tanulói jogok megismeréséhez és gyakorlásához szükséges információk 

megszerzése 
Az iskola belső életét irányító szabályzatok: 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

 Az iskola Pedagógiai Programja 

 Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát és annak mellékletei 

Ezek a dokumentumok megtekinthetők az iskola titkárságán, az iskola honlapján 

1.2. Az információs önrendelkezési jog érvényesülése 
Kiskorú tanuló – jogszabályokban meghatározott – adatait csak szülője 

hozzájárulásával, nagykorú tanulóét saját hozzájárulásával tarthatja nyilván az 

iskola az erre rendszeresített nyomtatványon, az osztálynaplóban, az iskolatitkár 

által kezelt KIR adatbázisban. Egyetlen tanuló sem kényszeríthető olyan 

foglalkozáson, versenyen, programon való részvételre, amelyet az iskola irányító 

dokumentumai önkéntes döntésen alapuló részvételűként rögzítenek. 

1.3. A családi élethez és az önazonossághoz való jog érvényesülése 
A tanuló nem köteles családi- és magánéletéről, vallási, politikai meggyőződéséről 

információt szolgáltatni más személyeknek. 

1.4. A rendszeres egészségügyi felügyelethez való jog érvényesülése 

 Az iskola-egészségügyi ellátás keretében tervezett vizsgálatok időpontjáról 

a tanulókat, a tanulók szülőjét kellő időben tájékoztatni kell. 

 Az iskola-egészségügyi ellátás keretében tervezett vizsgálatok alól fel kell 

menteni a tanulót, ha a szülő írásban kéri azt. 

 

1.5. A kérdezés-érdemi válasz rendje 
A tanulnak joga, hogy az őt érintő kérdésekre érdemi választ kapjon. 

A kérdéseket írásban eljuttathatja az illetékeseknek: 

 közvetlenül az érintett személynek 

 az osztályfőnök útján 

 a diákönkormányzat képviselőjének útján 
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 az igazgatón keresztül. 

Kérdéseire a jogszabályi előírásoknak megfelelően válaszra jogosult. 

A kérdezés-érdemi válasz jogát a tanuló szülője is gyakorolhatja. 

 

1.6. A véleménynyilvánítási jog gyakorlása 
A tanulónak joga, hogy szabadon véleményt nyilváníthasson bármely, az iskolát 

érintő kérdésben, különösen az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, 

valamint az iskola működéséről. E jog gyakorlása során csak korrekt, tényeken 

alapuló az iskola valamennyi dolgozója és tanulója személyiségi jogait tiszteletben 

tartó magatartás fogadható el. Az a tanuló, aki mindezek alapján mond véleményt, 

sem erkölcsi, sem egyéb hátrányt nem szenvedhet. 

1.7. Az egyes tanulói jogok gyakorlása az iskolába belépő tanuló esetében 
Az iskolába első ízben beiratkozott tanuló tanulmányainak megkezdése előtt is 

részt vehet az iskola által, részére szervezett rendezvényeken. Az iskola 

létesítményeit az első tanítási naptól használhatja. 

1.8. A diákönkormányzat 

 A tanulók, tanulóközösség érdekei képviseletére diákönkormányzatot 

hozhatnak létre. 

 A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre 

kiterjed, működéséről külön szabályzat rendelkezik, amelyet a 

nevelőtestület véleményez. (SZMSZ) 

 A diákönkormányzat a tanulókat érintő kérdésekben véleményt 

nyilváníthat, javaslattal élhet valamennyi, az iskola életével, működésével 

összefüggő és a tanulókat érintő kérdésben. 

1.9. A diákönkormányzat véleményezési, egyetértési joga gyakorlásával 

kapcsolatos eljárási rend. 

1.9.1. Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni 
o a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

o a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

o a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszerzéséhez, 

o az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

o a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 

o a könyvtár a sportlétesítmény működési rendjének kialakításához, 
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o a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

A diákönkormányzat képviselőjét a fenti ügyekben folyó tárgyalásra meg kell 

hívni, a határidő előtt legalább 15 nappal. 

1.9.2. A véleményezési jog szempontjából 
A tanulók nagyobb közösségén az iskola tanulóinak legalább 25%-át értjük. Ebben 

az esetben kell kikérni a diákönkormányzat véleményét a tanulókat érintő döntések 

előtt. 

1.10. A tájékoztatás rendje; a közérdekű információkhoz való hozzájutás formái 

1.10.1. A diákok és a szülők tájékoztatása 
A tájékoztatás formái és helyszínei: 

o az iskolaújságok, a faliújságok, az iskola honlapja; 

o az osztályfőnök, az osztályban tanító pedagógus, vagy diák-önkormányzati 

képviselő által az osztályokhoz eljuttatott írásos tájékoztató anyag vagy 

szóbeli üzenet, 

o a tájékoztatásért felelős személyek, illetve szervezet által összehívott 

fórum, értekezlet, gyűlés. 

o a diákokat az iskola igazgatója a GYÖK vezetőségi ülésén legalább 

kéthavonta 

o a tanulót és a tanuló szüleit a diák fejlődéséről, egyéni haladásáról a 

nevelők folyamatosan, szóban és a tájékoztató füzeten keresztül 

o a szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről 

 az iskola igazgatója 

 a szülői szervezet ülésén a tanév elején, félévkor, év végén 

 az osztályfőnökök 

o a tanulók haladásáról a következő módon történik a tájékoztatás: 

 

 tájékoztató füzet, értékelő füzet 

 fogadóesteken 

 szülői értekezleten 

 családlátogatásokon 

 nyílt tanítási napokon 
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1.10.2. A diákönkormányzat tájékoztatási kötelezettsége 
 

A diákönkormányzat tájékoztatási kötelezettsége szabad vélemény-nyilvánítás és a tanulók 

nagyobb közösségét érintő kérdésekről való felvilágosítás, valamint a saját munkájával 

összefüggő információadás területére terjed ki. 

 

1.11. Az egy tanítás nélküli munkanap programjának összeállításához való jog 

gyakorlása 
Az egy tanítás nélküli munkanap programjának eldöntése a diákönkormányzat joga, a 

tantestület véleményének kikérése mellett. A tanítás nélküli munkanap tervezett programjának 

meghatározása minden esetben a következő tanév előkészítésekor, az iskola igazgatójának, 

vagy az általa megbízott személynek a közreműködésével történik. 

 

1.12. A napközis, tanulószobai, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételhez 

való jog érvényesülése. 
 

 Napközi otthon, egész napos nevelés. Az iskolában a tanítási napokon a 

délutáni időszakban az ötödik-nyolcadik évfolyamon napközi otthon, az 

első-negyedik évfolyamon egész napos oktatás zajlik. 

 Diákétkeztetés. A napközi otthoni ellátásban és az egész napos nevelésben 

részesülő tanulók számára napi háromszori étkezést biztosítunk. A 

napközibe nem járó tanulók részére az iskola ebédet biztosít. 

 Tehetséggondozás, felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek 

minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a 

gyengék felzárkóztatását az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. A foglalkozásokra 

történő jelentkezés önkéntes. A foglalkozásokon a jelentkező tanulók 

részvétele kötelező, ez alól csak a szülő írásbeli kérésére az iskola 

igazgatója adhat felmentést. A távolmaradást igazolni kell. 

 Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör biztosítja a tanulók mindennapi 

testedzését, valamint a diákok felkészítését a különféle sportágakban az 

iskolán kívüli sportversenyekre. 
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 Szakkörök. A különféle szakkörök a tanulók egyéni képességeinek a 

fejlesztését szolgálják. A szakkörök indításáról minden tanév kezdetén az 

iskola nevelőtestülete dönt. 

 Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az 

osztályok számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A 

költségeket a GYÖK és a Szülői Képviselőtestület egyetértésével lehet 

meghatározni. 

 Erdei iskola. A nevelési és tantervi követelmények elősegítése érdekében 

több napon keresztül tartó erdei iskolai programokat szervezünk. A tanulók 

részvételi költségeit a GYÖK és a Szülői Képviselőtestület egyetértésével 

lehet meghatározni. A felmerülő költségek egy részét, adott esetben az 

egészet az önkormányzat biztosítja. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14 óra és 17 óra 

között bonyolítják le. 

 

1.13. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

 A gyermekétkeztetés térítési díját a fenntartó állapítja meg, melynek megfizetésére 

a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles. 

 A térítési díjat az adott tanévre vonatkozó rend szerint előre kell megfizetni. 

 Amennyiben a tanuló hiányzás miatt nem veszi igénybe az étkezést, és a szülő 

reggel 9 óráig bejelenti, a bejelentést követő naptól számítva a kötelezett a 

távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 

 Ingyenes étkezés: 

o RGYV határozat alapján 

 Kedvezményes étkezés 

o 3 gyerekes család 

o Tartósan beteg gyermek a családban 

o Szociálisan rászorultság elve, amiről az önkormányzat dönt. 

 

1.14. Az iskolai tankönyvellátás rendje 

Az iskolai tankönyvellátás a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. 

Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el olyan formában, hogy a 

Könyvtárellátó Nonprofit Kereskedelmi Kft-vel (továbbiakban: Könyvtárellátó)  a 
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tankönyvek forgalmazására vonatkozó szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a 

Könyvtárellátótól értékesítésre átveszi. 

Évfolyam ismétlés esetén újabb tankönyvre a tanuló nem jogosult, csak abban az esetben, ha 

tankönyvváltás következik be. 

Ha a tanuló iskolaváltás következtében tanév közben kerül iskolánkba, az eltérő könyvek 

megvásárlása őt terheli, arra a tanévre már ingyenességre nem jogosult. 

Az iskola könyvtára biztosítja, a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően a 

kedvezményben részesülő tanulóknak a könyvtári állományból tartós tankönyv kölcsönzését. 

A használatra kapott tartós tankönyveket az adott tanév végén az iskolai könyvtárba le kell 

adni. 

Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak 

(szülőnek) az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés pontos mértékét a körülmények 

figyelembe vételével az iskola könyvtárosa határozza meg. 

 

 

 

1.15. Ingyenes vagy kedvezményes étkezéshez, tanszerjuttatáshoz szükséges 

kérelem benyújtásához való jog érvényesülése 
A tanulónak joga van osztályfőnökéhez vagy a gyermekvédelmi felelőshöz 

segítségért fordulni, ha családja anyagi helyzete vagy a családban bekövetkezett 

rendkívüli esemény indokolttá teszi.  

A tanulónak – a mindenkor érvényben lévő törvények és rendeletek által biztosított 

– az őt megillető kedvezményes juttatásokat az előírt feltételek mellett, előírt 

időben meg kell kapnia. 

 

1.16. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, vagy megrongálásával 

okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve 

elengedésével összefüggő kérdések 

 Az iskolai könyvtárból tankönyvet elsősorban azok kölcsönözhetnek, akik 

„ingyen tankönyv”-re jogosultak. A fennmaradó példányokat az iskola más 

tanulói kölcsönözhetik ki. 

 Ha a tanuló az általa használt kölcsön tankönyvet elveszti vagy 

szándékosan megrongálja, akkor a bejelentéskor aktuális tankönyvár 50%-
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át köteles megtéríteni vagy a tankönyvet pótolni, könyvtári állományba 

adni. 

 A természetes elhasználódásból eredő kárt nem kell megtéríteni. 

 A kártérítés mérsékléséről illetve elengedéséről a gyermekvédelmi felelős 

véleményének meghallgatása után egyéni elbírálás alapján az igazgató 

dönt. 

 

1.17. A jogorvoslati jog gyakorlása 
Ha a tanuló – vagy kiskorú tanuló esetén szülője – úgy ítéli meg, hogy a 

Házirendben megfogalmazott valamelyik joga sérült, akkor panasszal élhet: 

 az ügyben érintett szaktanárnál, 

 a tanuló osztályfőnökénél, 

 az igazgatóhelyettesnél, 

 az iskola igazgatójánál, 

 a diákönkormányzat elnökénél, 

Panaszát szóban vagy írásban teheti meg, amelyre választ kap a törvényes 

előírásoknak megfelelően. 

2. A tanulói kötelességek teljesítése 
A tanuló kötelessége, hogy a tanulmányi követelményeknek legjobb tudása szerint eleget 

tegyen és betartsa a Házirendet. 

2.1. Magatartási szabályok 

 Mindenkinek tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi 

dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi- és magánélethez és a 

tanuláshoz való jogát. 

 Tilos a tanulók etnikai hovatartozás, vallási-, politikai meggyőződés alapján történő 

bármilyen célú megkülönböztetése. 

 A tanuló a tanórán, vagy tanórán kívüli foglalkozásokon magatartásával nem 

akadályozhatja társai tanulmányi munkáját, a foglalkozásban való részvételét. 

 A tanulók az iskola számítógépes rendszerét csak rendeltetésszerűen használhatják. 

 A tanórák, iskolai foglalkozások alatt a mobiltelefon indokolatlan használata tilos. 

Amennyiben a tanuló mégis megszegi a Házirend előírásait, a tanár elveszi a telefont 

és csak a szülőnek adja vissza az igazgató vagy az általa megbízott személy. 
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Tanórához kapcsolódóan a tanár engedélyével a tanuló használhatja mobiltelefonját. 

Az iskolai internetes hálózatra való kapcsolódás szigorúan tilos, büntetést von maga 

után. 

 Tanítási órán hang-és képfelvételt csak érintettek hozzájárulásával lehet készíteni. 

 A tanuló nem veszélyeztetheti szándékosan önmaga és társai testi épségét. 

 Minden tanulótól elvárandó a segítőkész, civilizált magatartás, az ápolt külső mind 

tanítási időben, mind az iskolai szervezésű programokon. 

 Ünnepélyeken az ünneplő ruha viselése kötelező (lányoknak sötét alj és fehér blúz, 

fiúknak sötét nadrág, fehér ing). 

 

2.2 Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő-óvó előírások 

 A tanulók az első tanítási napon balesetvédelmi és munkavédelmi oktatásban 

részesülnek. 

 A tanulók a szertárakban, a könyvtárban, tornateremben csak tanári felügyelettel 

tartózkodhatnak. A tornatermi öltözőkben csak az öltözés idején tartózkodhatnak 

tanulók, minden egyéb esetben azokat zárva kell tartani. 

 A tanulók kötelessége, hogy óvja saját és a társai testi épségét, egészségét, és 

haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak, ha saját magát, társait, az 

iskola dolgozóit vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve 

balesetet észlelt, illetve – amennyiben állapota lehetővé teszi – ha megsérült. 

Szükség esetén mentőt a titkárságról lehet hívni. 

 Beteg vagy sérülést szenvedett tanuló a tanítási idő alatt az iskola épületét csak 

kísérővel hagyhatja el, és minden esetben értesíteni kell a szülőt. 

 Ha a tanuló azt tapasztalja, hogy tűzveszélyes helyzet alakult ki, haladéktalanul 

értesíteni köteles az iskola valamely felnőtt dolgozóját. 

 Az iskola épületében, udvarán és az iskolai szervezésű tanórán kívüli programokon 

tilos a dohányzás. 

 A padokban, tantermi és folyosói öltözőszekrényekben szemetet, ételmaradékot 

hagyni tilos. 

2.3 A taneszközökért és felszerelésekért való felelősség szabályai 

 A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a 

rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, 

felszereléseit, óvja az épület tisztaságát. 
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 A szándékos károkozás fegyelmi intézkedést, illetve fegyelmi büntetést von maga 

után. Minden károkozást azonnal jelenteni kell az osztályfőnöknek, illetve a 

gondnoknak. Szándékos károkozás esetén a szülőknek anyagi felelősséget is kell 

vállalniuk gyermekük tettéért. A gondatlanságból okozott kár megtérítéséhez is kéri az 

iskola a szülő anyagi hozzájárulását. 

 Ha valamelyik tanuló társának felszerelését, ruháját bizonyíthatóan szándékosan 

tönkretette vagy megrongálta, az okozott kárt meg kell térítenie. 

 Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket szabad behozni. A személyes 

holmikat az erre a célra rendszeresített zárható szekrényben kell tárolni. A szekrény 

zárhatóságáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 A személyes tárgyakért (ékszer, óra, mobiltelefon, márkás kabát, póló, cipő. stb.) az 

iskola nem vállal felelősséget. 

 A tanulónak részt kell vállalnia az iskola és környezete rendben tartásában. 

Ennek megfelelően köteles: 

 a foglalkozás végeztével asztalát, székét, padját és annak környezetét, illetve az 

öltözőt, zuhanyzót tisztán, rendben hagyni; 

 a foglalkozás után a helyükről elmozdított bútorokat (székek, asztalok, padok) a 

helyükre visszatenni, 

 tanári felszólításra a tanórán használt szemléltető- és segédeszközöket köteles a 

szertárból, tanári szobából a terembe és onnan a helyére visszavinni. 

2.4 Az iskolai munkában való részvétel kötelezettségei; a késések és mulasztások 
A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és 

szakmai gyakorlatokon. 

A tanítási órák és a tanítás nélküli munkanapok programjai minden diák számára kötelezőek, 

azokról távol maradni csak indokolt esetben lehet. Amennyiben a tanuló számára kötelezően 

előírt foglalkozásról távol marad vagy elkésik, mulasztását (késését) igazolnia kell. 

 

Kötelező iskolai rendezvények, tanévnyitó, tanévzáró, valamint a tanév során megrendezésre 

kerülő iskolai ünnepélyek, megemlékezések. A rendezvények időpontjának meghatározása a 

mindenkori éves rend ismeretében a tantestület javaslata és a GYÖK illetve szülői közösség 

véleményének kikérése mellett történik. 
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2.4.1 A mulasztások igazolásával kapcsolatos iskolai szabályok: 
o A mulasztás első napjának délelőttjén a tanuló osztályfőnökét tájékoztatni 

kell (telefonon, e-mailben). 

o A mulasztást követő öt tanítási napon belül a tanuló köteles mulasztását 

osztályfőnökének igazolni. Ennek hiányában az osztályfőnök a hiányzást 

automatikusan igazolatlannak dokumentálja. 

o Előre látható mulasztást az osztályfőnöknek jelezni kell. 

o A szülő egy tanév során összesen 3 alkalommal (alkalmanként legfeljebb 1 

napot) igazolhat. 

o Rendkívüli családi eseményen (például temetésen, esküvőn) való részvételt 

az osztályfőnök nem tagadhat meg. 

o Három tanítási napot meghaladó idejű kikérésre csak az iskola igazgatója 

adhat engedélyt az osztályfőnök véleményének meghallgatása után, ha a 

mulasztás okozta tanulmányi hátrány behozható, továbbá a tanuló 

magatartása nem zárja ki ezt a kedvezményt. A kérvény az igazgatónak 

írásban kell benyújtani, legalább két héttel a kért időpont előtt. Az 

engedélyt vagy az elutasítást – a benyújtást követő ötödik tanítási napon 

belül – a szülő írásban kapja meg. 

o Ha a kiskorú tanuló bejelentés nélkül két napot meghaladóan távol marad 

az iskolától, osztályfőnöke felveszi a kapcsolatot a szülőkkel. Ha a 

kapcsolatfelvétel nem sikerül, akkor a törvényben meghatározott módon jár 

el az iskola. 

o Az igazolatlan órák fegyelmi intézkedést, illetve fegyelmi büntetést vonnak 

maguk után. 1 óra igazolatlan hiányzás esetén az osztályfőnök kötelezően 

értesíti a szülőt, 10 és 30 óra igazolatlan hiányzás esetén a szülőt és a 

Gyermekjóléti Szolgálatot, 50 óra esetén a szülőt, a Gyermekjóléti 

Szolgálatot és a Kormányhivatalt. 

2.4.2 A késések elbírálásával kapcsolatos iskolai szabályok: 

 A tanórák zavartalanságának biztosítása érdekében a tanulónak az első 

tanítási órája előtt legalább 10 perccel az iskolában kell tartózkodnia. Ha a 

tanuló nem érkezik meg a foglalkozás kezdetére, a tanár beírja a naplóba, 

K-val jelöli.  

 A tanulónak késését indokolnia illetve igazolnia kell osztályfőnökének. 

 Az osztályfőnök – mérlegelés után – igazolja vagy igazolatlannak minősíti 

a késést:  
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3 igazolt késés =1 igazolt óra, 3 igazolatlan késés = 1 igazolatlan óra. 

 Az igazolatlan késések fegyelmi intézkedést, illetve fegyelmi büntetést 

vonnak maguk után. 3 késést az osztályfőnök 1 igazolatlan órával 

dokumentál. 

 

2.5. A tanulók jutalmazása 
A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi 

vagy egyéb munkában elért jó eredményükért jutalmazhatók: 

Jutalomban részesülhet a tanuló, amennyiben: 

 

 Példamutató magatartást tanúsít 

 Folyamatosan kiváló tanulmányi eredményt ér el. 

 Az osztály, illetve az iskola érdekében kimagasló közösségi munkát végez 

 iskolai, iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, 

vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon részt vesz. 

 Bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírének megőrzéséhez és 

növeléséhez 

 

 az osztályfőnök, a szaktanár a tanulót példaként állíthatja a közösség elé, és dicséretét 

a tájékoztató füzet útján a szülőnek is tudomására hozza, 

 Az igazgató az osztálya vagy iskolája hírnevét teljesítményével növelő tanulót 

dicséretben részesítheti, és erről a szülőket írásban értesíti,  

 az osztályban tanító tanárok határozatként a tanulót szaktárgyi vagy tantestületi 

dicséretben részesíthetik, (5-6. osztályban 6-7 tantárgy, 7-8. osztályban 7-8 

tantárgyból érjen el dicséretet, figyelembe véve a tanuló közösségi munkáját, 

versenyeredményeit is), amit az osztályfőnök félévkor a tájékoztató füzetbe, év végén 

a bizonyítványba és az anyakönyvbe bejegyez. 

 az iskolai közösség érdekében végzett munkát a nevelőtestület dicsérettel 

jutalmazhatja, és erről a szülőket a tanuló tájékoztató füzetében írásban értesíti. 

 a dicséretben részesített tanulókat a nevelőtestület tanév végén oklevéllel, könyvvel 

jutalmazhatja, 
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 a diákközösség, a GYÖK, és a diákmozgalmat segítő tanár kezdeményezheti az iskolai 

jutalmazást, illetve javasolhat a GYÖK-nek az adományozható jutalmakra 

felterjesztést egyénre és csoportokra egyaránt. 

 

 

2.6. Jogellenességek és büntetésük 
 

A Házirendben megfogalmazottak betartása minden érintett kötelessége. A Házirend 

szabályainak megszegése fegyelmező intézkedést illetve fegyelmi büntetést von maga 

után. 

 

2.6.1. A fegyelmező intézkedések formái 

 szaktanári figyelmeztetés, intő, rovó  

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intő 

 osztályfőnöki megrovás, 

 igazgatóhelyettesi intés,  

 igazgatói intés,  

 igazgatói megrovás 

 nevelőtestületi figyelmeztetés, intő, rovó 

A fegyelmező intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba be kell írni. 

1 szaktanári figyelmeztetés esetén, ha más fegyelmezési intézkedés az adott hónapban a 

tanulóval szemben nem történt, legfeljebb négyes magatartást kap. A tanuló magatartása a 

félévben még lehet ötös.  

Osztályfőnöki figyelmeztetés esetén magatartása már félévben sem lehet ötös, mert az 

osztályfőnöki figyelmeztetés legtöbbször egy, vagy több szaktanári fegyelmező intézkedés 

után következik. A büntetések közti fokozatok indokolt esetben átléphetők, illetve a tanuló 

ellen súlyosabb esetben fegyelmi eljárás indítható.  

 

A magatartás füzetben 10 hátráltatásért osztályfőnöki figyelmeztetés jár. 

 

Ha ez a következő hónapban is előfordul, akkor az osztályfőnöki intőt, - legfeljebb hármas 

magatartást von maga után. Majd a tanuló rovót, - kettes magatartással, s végül igazgatói 

figyelmeztetést kap. 
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2.6.2 A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei: 
A Házirend a közösség együttélési szabályait tartalmazza. A szabályok be nem tartásával 

a tanulók megakadályozzák társaikat és önmagukat az eredményes munkavégzésben, 

tanulásban, személyiségük pozitív irányú kibontakozásában. Ezért a szabályok be nem 

tartásáért a tanulót különböző figyelmeztetésben részesítjük. 

 A fegyelmező intézkedések célja a tanulók magatartásának, viselkedésének 

formálása, a nemkívánatos jelenségek időben történő felismerése és 

megszüntetése; a szülők tájékoztatása a gyermekükkel kapcsolatos 

problémákról. 

 A jelenségek tényszerűek legyenek; a tanulók és a szülők az 

együttműködésre való biztatást és ne az elutasítást érezzék. A 

figyelmeztetések mindig a közösség és az egyes tanulók érdekében 

történjenek. 

 A különböző szintű intézkedéseknél betartjuk a fokozatosság elvét, kivéve 

az igen súlyos fegyelemsértések esetét. 

 A problémák megfogalmazásánál tekintettel kell lenni a tanulók és szüleik 

emberi méltóságára. 

 Az intézkedések segítsék a tanulók szocializálódását. 

 

2.6.3 A fegyelmező intézkedéseket igénylő cselekedeteken túlmutató esetek: 
Az iskola életét jelentősen zavaró, az osztályközösség keretein túlmutató fegyelmi 

vétség, rongálás, rendzavarás, a tanárral vagy tanulótárssal szembeni 

megengedhetetlen viselkedés, az állampolgári jogok megsértése, vallási, faji 

megkülönböztető magatartás stb. vagy külső szerv által kezdeményezett és 

jogerősen lezárt büntető intézkedés esetén a tanulóval szemben fegyelmi eljárást 

kell indítani. 

 Ha a tanuló másik tanulót az iskola területén megver, bántalmaz, 

erőszakkal megaláz, iskolai fegyelmi eljárást von maga után. 

 Az iskola épületében, valamint az iskola által szervezett programokon 

alkoholfogyasztás, mások testi épségének veszélyeztetése, illetve a 

dohányzás – a dolgozók számára kijelölt helyek kivételével – tilos. Az 

előírások megszegése fegyelmi eljárást von maga után 
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 A kábítószerek fogyasztása és terjesztésére vonatkozóan az iskolai 

Házirendet meghaladó hatáskörű jogszabályokat követjük. 

 A rendőrségen feljelentést tesz az iskola, ha értékes tárgy vagy felszerelés 

tűnik el. 

 

3. Az iskolai munkarend, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások és 

közöttük tartandó szünetek rendje 
 

3.1. Az iskolai munkarend 
 

3.1.1. Tanítási idő 

 A tanítás 8:00-kor kezdődik, a tanítási órák 45 percesek. az óraközi 

szüneteket a csengetési rend tartalmazza. 

1. óra  8.00 – 8.45 

2. óra  9.00 – 9.45 

3. óra  10.00 – 10.45 

4.  óra 11.00 – 11.45 

5. óra  12.00 – 12.45 

6.  óra 13.00 – 13.45 

7.  óra 14.00 – 14.45 

 

 Ha a tanítás valamilyen okból elmarad, annak pótlására szombati tanítás 

rendelhető el. 

 A tanulók tanítási idő alatt csak indokolt esetben hagyhatják el az iskola 

épületét az osztályfőnök vagy az ügyeletes igazgatóhelyettes írásos 

engedélyével. 

 Tanítási idő alatt a tanulók csak rendkívüli esetben látogathatók 

 Tanulói ügyintézés szünetekben illetve tanítás után az iskolatitkárnál 

történik. 
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3.1.2. Az órák és a tantermek munkarendje: 

 A tanulóknak úgy kell a tanórákra megérkezniük, hogy munkára készen a 

teremben várják a tanárt. Kivételt képez a tornaterem, rajzterem, technika, 

kémia és az informatika terem, ahol tanulók tanári felügyelet nélkül nem 

tartózkodhatnak. 

 A hetes feladata, hogy az órákon legyen szivacs és elegendő kréta. ha 

becsöngetés után 5 perccel még nincs tanár a teremben, a hetes köteles azt 

a titkárságon bejelenteni. 

 Ha csoport- vagy osztályösszevonás miatt a megnövekedett létszám 

szükségessé teszi székek, asztalok más teremből való áthozatalát, azt a 

szünetben, az érintett tanár engedélyével lehet megtenni. Az óra végén – 

tanári irányítással – az áthelyezett bútorokat vissza kell vinni a helyükre. A 

folyosókon hangoskodni, szaladgálni nem lehet, a termekben folyó tanítást 

semmilyen módon nem szabad zavarni. 

 Az öltöző szekrények zárásáról azok használói gondoskodnak. A 

tornatermi öltöző zárásáért a tanár a felelős. Az elhagyott, illetve nyitva 

maradt szekrényekből, terekből elveszett tárgyakért az iskola nem vállal 

felelősséget. 

 A délutáni foglalkozásokon tanári felügyelet mellett vehetnek részt a 

tanulók. 

 A talált tárgyakat, kulcsokat a portára, pénzt, pénztárcát, okmányokat a 

titkárságra kell leadni. 

 

3.1.3. Az osztályozás és értékelés rendje 

 A tanulók teljesítményét – a törvényben meghatározott tárgyak kivételével 

– osztályzatokkal minősítjük. Osztályzatot kaphat a tanuló: szóbeli 

feleletre, iskolai dolgozatra, órai munkára, önként vállalt feladatra, házi 

dolgozatra, füzetvezetés minősítésére. A kapott osztályzatról a tanulónak 

tudnia kell. 

 Ha a tanuló valamely tárgy óráiról betegség vagy egyéb ok miatt hiányzik, 

a hiányzása alatt a tanult anyagot pótolni kell. 

 A dolgozatokat legkésőbb a megírás után két héttel kijavítva vissza kell 

kapnia a tanulónak. 
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3.1.4. Az iskolai munka dokumentumai 

 A tájékoztató füzetét minden tanuló köteles magánál hordani és 

felszólításra a tanárnak átadni. A tanuló a tájékoztató füzetbe kerülő 

minden szöveges bejegyzést a következő tanítási napra köteles aláíratni 

címzettel. A tanulók osztályzatait a tanárok írják be a tájékoztató 

füzetükbe. A jegyeket a tanulók hetente egyszer kötelesek aláíratni 

szüleikkel. 

A tájékoztató füzet bizalmasan kezelendő okirat. Elvesztése esetén a 

megtaláló – ha nem tudja tulajdonosának átadni – a titkárságon adja le. 

Ha a tájékoztató füzet megrongálódik, megsemmisül vagy elvész, azt az 

osztályfőnöknek haladéktalanul be kell jelenteni. Az új tájékoztató füzet 

kiadásának a tényét a naplóba be kell jegyezni. A tájékoztató füzet 

elvesztése osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után. 

 Az iskola épületében elhelyezett hirdetőtáblákra csak igazgatói vagy diák-

önkormányzati engedéllyel, pecséttel ellátott hirdetést, plakátot lehet 

kitenni. Az iskola épületében, belső vagy külső falán – az e célra kirakott 

hirdetőtáblákon kívül – hirdetést, plakátot kirakni tilos. A termeket csak az 

osztályfőnök illetve a tanteremért felelős szaktanárok engedélyével szabad 

dekorálni és csak úgy, hogy a dekoráció ne rongálja a falakat és a 

berendezést. 

 

4. Helyiséghasználat, területhasználat 
 

4.1. Az iskola nyitva tartása 
Az iskolában állandó portaszolgálat működik. Tanítási napokon az iskola dolgozói 

– munkaidejükön túl – 5 órától 17 óráig, a tanulók 6 órától 17 óráig engedély 

nélkül, ezen kívüli időpontokban az igazgató vagy a gazdasági igazgatóhelyettes 

engedélyével tartózkodhat az épületben. Az iskolai rendezvények és a 

rendezvényekre való készülés ez alól kivételt képeznek, de a tanulók előzetes 

bejelentés után és csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak az épületben. 
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A nyári szünetben tanulói ügyintézés az iskolai honlapon közzétett napokon 

történik. 

 

4.2. Teremhasználat 

 A Szülői Képviselőtestület, a szülők közössége, a GYÖK térítés nélkül 

vehetik igénybe az üléseikhez és az igazgató engedélyével szervezett 

rendezvényeikhez szükséges helyiségeket. 

 

 A létesítményhasználattal kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és 

baleset-megelőzési szabályokat mindenki köteles betartani. 

 

 Az iskola helyiségeinek magáncélra történő felhasználására a felek 

egymással kötött bérleti szerződésében foglaltak az irányadók. A befolyt 

összeg az Intézményüzemeltető Központ bevétele. 

5. Könyvtárhasználati szabályzat 
 

A könyvtár helyiségeit, állományát hivatalos nyitvatartási időben az iskola minden dolgozója 

és tanulója díjmentesen használhatja helyben olvasásra és kutatómunka végzésére. 

 

A könyvtár rendjére, tisztaságára mindenkinek vigyáznia kell. A helyiségbe enni- és innivalót 

behozni tilos! A könyvtári olvasóteremben egymás tevékenységét tiszteletben tartva, 

csendben kell viselkedni! 

 

A tanárok és az iskola dolgozói, maximum a tanév végéig kölcsönözhetnek dokumentumokat. 

A kikölcsönzött művek száma nem korlátozott. A csak helyben olvasható dokumentumokat 

egy-egy tanítási órára lehet igénybe venni. 

 

A diákok, egyszerre csak 1 dokumentumot (indokolt esetben több is engedélyezhető) 

kölcsönözhetnek ki, 2 heti időtartamra (kétszer lehet hosszabbítani). 

 

A kölcsönzések vezetése füzetben történik. 

 

Folyóiratok csak helyben olvashatók. Az elektronikus és audiovizuális dokumentumokat csak 

pedagógusok kölcsönözhetik ki. 

 

A tanév végén minden kölcsönzött könyvet illetve tankönyvet vissza kell szolgáltatni.  

 

Az iskola kötelékéből kilépni szándékozó dolgozó vagy tanuló, köteles könyvtári tartozásait 

rendezni. A könyvtárhasználó, az elveszett, megrongálódott dokumentumokért kártérítési 

felelősséggel tartozik. 
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A könyvtárhasználati órák illetve szakórák megtartása a könyvtár nyitvatartási idejében, 

ütemterv szerint történik. 

 

Mivel a könyvtárban órarendszerű tanítás, zeneóra és fejlesztő foglalkozás is folyik, fokozott 

odafigyelést igényel az állomány védelme. 

 

A könyvtár hivatalos nyitvatartási ideje: 

 

Hétfő:  12:00-16:00 

Kedd:  11:00-16:00 

Szerda: 11:00-16:00 

Csütörtök: 11:00-15:00 

Péntek: 11:00-15:00 
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6. Záró rendelkezések 
 

A Házirend személyi hatálya: kiterjed az iskolával tanulói jogviszonyban álló 

diákokra és az iskolában foglalkoztatott közalkalmazottakra. 

 

A Házirend területi hatálya: A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, 

tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, 

amelyeket a Pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola 

pedagógusai ellátják a tanulók felügyeletét. A Házirend az iskola területére, illetve az 

iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvények területére érvényes. 

 

A Házirend hatályba lépése: A Házirend a tantestület véleményezését követő 3. 

napon lép hatályba és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált Házirend 

hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2013. március 25. napján készített 

Házirend. 

 

A Házirend módosítása: A Házirend módosítására sor kerül jogszabályi előírás 

alapján. A Házirend módosítását kezdeményezheti az iskolai diákönkormányzat, az 

iskola dolgozóinak és tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. A 

kezdeményezést és a javasolt módosítást a diákönkormányzathoz vagy az iskola 

igazgatójához kell beterjeszteni. A Házirend módosítási eljárása megegyezik 

megalkotásának szabályaival. 

 

 

A Házirend közzétételének, nyilvánosságának biztosítása: A házirend előírásai 

nyilvánosak. A házirend az iskola honlapján megtekinthető. 

 

A Házirend megtekinthető: 

 az iskola könyvtárában, 

 az iskola igazgatójánál, 

 az osztályfőnököknél, 
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 az iskola honlapján. 

 az iskola irattárában 

 az iskola tanári szobájában 

 az iskola igazgatóhelyettesénél 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél 

 

A Házirend főbb rendelkezéseit az osztályfőnököknek minden tanév elején meg kell 

beszélniük a tanulókkal osztályfőnöki órán, a szülőkkel szülői értekezleten. 

A Házirendről minden érintett további tájékoztatást kérhet az osztályfőnöktől 

fogadóórán, az iskola igazgatójától vagy helyettesétől előre egyeztetett időpontban. 

 

 

Budapest, 2016. augusztus 31. 

 

 Dicső István 

 intézményvezető 
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A jelen mellékletben nem rögzített részleteket a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
tartalmazza. 

Általános fogalmak 

Tanulmányok alatti vizsgák 
Az osztályozó vizsgát, a különbözeti vizsgát, valamint a pótló és javítóvizsgát együtt: 
tanulmányok alatti vizsgának nevezzük. 
Osztályozó vizsga 
Az osztályozó vizsgával a félévi, ill. az év végi osztályzatok megállapítása történik. 
Intézményünkben osztályozó vizsgát tesznek azok a tanulók, akik arra jelentkeznek, illetve akik 
számára az igazgató határozata előírja. 
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 
vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 
megszervezni. 
Különbözeti vizsga 
A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok 
folytatásához szükséges ismeretekkel. Pl. iskolaváltáskor, vagy egyik tanulmányi területről egy 
másikra átmenetkor az addig nem tanult vagy alacsonyabb fokon tanult tárgyakból teendő 
számonkérés. 
Javítóvizsga 
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén – egy vagy két tantárgyból - elégtelen 
osztályzatot kapott, illetve akik számára az igazgató határozata előírja. 
 



Vizsgaleírások 

Tantárgy Vizsga jellemzői 
A vizsga részei A vizsga értékelése 

Írásbeli Szóbeli Gyakorlati Osztályozó Javító Különbözeti 

B
io

ló
g

ia
 –

 e
g

é
sz

sé
g

ta
n

 Időtartam 45 perc 10 perc – 

80% – tól: jeles (5)     
60% – 
79%: 

jó (4) 40% – tól: közepes (3)   

40% – 
59%: 

közepes (3) 25% – 39%: elégséges (2) 
30% – tól: teljesítette 

Aránya az értékelésnél 67% 33% – 

25% – 
39%: 

elégséges 
(2) 

0% – 24%: elégtelen (1) 
0% – 29%: nem 

teljesítette  
0% – 
24%: 

elégtelen 
(1) 

    

A vizsga formai 
jellemzői 

 



É
n

e
k

-z
e

n
e

 
Időtartam 45 perc 10 perc – 

80% – tól: jeles (5)     
60% – 
79%: 

jó (4) 40% – tól: közepes (3)   

40% – 
59%: 

közepes (3) 25% – 39%: elégséges (2) 
30% – tól: teljesítette 

Aránya az értékelésnél 67% 33% – 

25% – 
39%: 

elégséges 
(2) 

0% – 24%: elégtelen (1) 
0% – 29%: nem 

teljesítette  
0% – 
24%: 

elégtelen 
(1) 

    

A vizsga formai 
jellemzői 

 

E
rk

ö
lc

st
a

n
 

Időtartam 45 perc 10 perc – 

80% – tól: jeles (5)     
60% – 
79%: 

jó (4) 40% – tól: közepes (3)   

40% – 
59%: 

közepes (3) 25% – 39%: elégséges (2) 
30% – tól: teljesítette 

Aránya az értékelésnél 50% 50% – 

25% – 
39%: 

elégséges 
(2) 

0% – 24%: elégtelen (1) 
0% – 29%: nem 

teljesítette  
0% – 
24%: 

elégtelen 
(1) 

    

A vizsga formai 
jellemzői 

 

F
iz

ik
a

 

Időtartam 45 perc 10 perc – 

80% – tól: jeles (5)     
60% – 
79%: 

jó (4) 40% – tól: közepes (3)   

40% – 
59%: 

közepes (3) 25% – 39%: elégséges (2) 
30% – tól: teljesítette 

Aránya az értékelésnél 60% 40% – 

25% – 
39%: 

elégséges 
(2) 

0% – 24%: elégtelen (1) 
0% – 29%: nem 

teljesítette  
0% – 
24%: 

elégtelen 
(1) 

    

A vizsga formai 
jellemzői 

 

  



Tantárgy Vizsga jellemzői 
A vizsga részei A vizsga értékelése 
Írásbeli Szóbeli Gyakorlati Osztályozó Javító Különbözeti 

F
ö

ld
ra

jz
 

Időtartam 45 perc 10 perc – 

80% – tól: jeles (5)     
60% – 
79%: 

jó (4) 40% – tól: közepes (3)   

40% – 
59%: 

közepes (3) 25% – 39%: elégséges (2) 
30% – tól: teljesítette 

Aránya az értékelésnél 67% 33% – 

25% – 
39%: 

elégséges 
(2) 

0% – 24%: elégtelen (1) 
0% – 29%: nem 

teljesítette  
0% – 
24%: 

elégtelen 
(1) 

    

A vizsga formai 
jellemzői 

 

In
fo

rm
a

ti
k

a
 

Időtartam – 10 perc 45 perc 

80% – tól: jeles (5)     
60% – 
79%: 

jó (4) 40% – tól: közepes (3)   

40% – 
59%: 

közepes (3) 25% – 39%: elégséges (2) 
30% – tól: teljesítette 

Aránya az értékelésnél – 20% 80% 

25% – 
39%: 

elégséges 
(2) 

0% – 24%: elégtelen (1) 
0% – 29%: nem 

teljesítette  
0% – 
24%: 

elégtelen 
(1) 

    

A vizsga formai 
jellemzői 

 

Id
e

g
e

n
 

n
y

e
lv

 
 

Időtartam 45 perc 10 perc – 

80% – tól: jeles (5)     
60% – 
79%: 

jó (4) 40% – tól: közepes (3)   

40% – 
59%: 

közepes (3) 25% – 39%: elégséges (2) 
30% – tól: teljesítette 

Aránya az értékelésnél 78% 22% – 

25% – 
39%: 

elégséges 
(2) 

0% – 24%: elégtelen (1) 
0% – 29%: nem 

teljesítette  
0% – 
24%: 

elégtelen 
(1) 

    

A vizsga formai 
jellemzői 

 



K
é

m
ia

 
Időtartam 45 perc 10 perc – 

80% – tól: jeles (5)     
60% – 
79%: 

jó (4) 40% – tól: közepes (3)   

40% – 
59%: 

közepes (3) 25% – 39%: elégséges (2) 
30% – tól: teljesítette 

Aránya az értékelésnél 67% 33% – 

25% – 
39%: 

elégséges 
(2) 

0% – 24%: elégtelen (1) 
0% – 29%: nem 

teljesítette  
0% – 
24%: 

elégtelen 
(1) 

    

A vizsga formai 
jellemzői 

 

  



Tantárgy Vizsga jellemzői 
A vizsga részei A vizsga értékelése 
Írásbeli Szóbeli Gyakorlati Osztályozó Javító Különbözeti 

M
a

g
y

a
r 

n
y

e
lv

 é
s 

ir
o

d
a

lo
m

 

Időtartam 45 perc 10 perc – 

80% – tól: jeles (5)     
60% – 
79%: 

jó (4) 40% – tól: közepes (3)   

40% – 
59%: 

közepes (3) 25% – 39%: elégséges (2) 
30% – tól: teljesítette 

Aránya az értékelésnél 67% 33% – 

25% – 
39%: 

elégséges 
(2) 

0% – 24%: elégtelen (1) 
0% – 29%: nem 

teljesítette  
0% – 
24%: 

elégtelen 
(1) 

    

A vizsga formai 
jellemzői 

 

M
a

te
m

a
ti

k
a

 

Időtartam 45 perc 
(10 
perc*) 

– 

80% – tól: jeles (5)     
60% – 
79%: 

jó (4) 40% – tól: közepes (3)   

40% – 
59%: 

közepes (3) 25% – 39%: elégséges (2) 
30% – tól: teljesítette 

Aránya az értékelésnél 
100% 
(67%*) 

(33%*) – 

25% – 
39%: 

elégséges 
(2) 

0% – 24%: elégtelen (1) 
0% – 29%: nem 

teljesítette  
0% – 
24%: 

elégtelen 
(1) 

    

A vizsga formai 
jellemzői 

Szóbeli vizsga csak akkor van, ha az írásbeli 15-24 %-os. 



Tantárgy Vizsga 
jellemzői 

A vizsga részei A vizsga értékelése 

Írásbeli Szóbeli Gyakorlati Osztályozó Javító Különbözeti 

Tá
n

c-
 é

s 
d

rá
m

a 

Időtartam - 45 perc 10 perc 80%-tól jeles(5)     

60%-79% jó(4) 40%-tól közepes(3)   

40%-59% közepes(3) 25-39% elégséges(2) 30%-tól teljesítette 

Aránya az 
értékelésnél 

- 67% 33% 

25%-39% elégséges(2) 0%-24% elégtelen(1) 
0%-29% nem 

teljesítette 

0%-24% elégtelen(1)     

A vizsga 
formai 
jellemzői 

 

Te
ch

n
ik

a 

Időtartam - - 45 perc 80%-tól jeles(5)     

60%-79% jó(4) 40%-tól közepes(3)   

40%-59% közepes(3) 25-39% elégséges(2) 30%-tól teljesítette 

Aránya az 
értékelésnél 

- - 100% 

25%-39% elégséges(2) 0%-24% elégtelen(1) 
0%-29% nem 

teljesítette 

0%-24% elégtelen(1)     

A vizsga 
formai 
jellemzői 

 

 



Tantárgy Vizsga jellemzői 
A vizsga részei A vizsga értékelése 
Írásbeli Szóbeli Gyakorlati Osztályozó Javító Különbözeti 

T
e

st
n

e
v

e
lé

s 
é

s 
sp

o
rt

 

Időtartam – – 45 perc 

80% – tól: jeles (5)     
60% – 
79%: 

jó (4) 40% – tól: közepes (3)   

40% – 
59%: 

közepes (3) 25% – 39%: elégséges (2) 
30% – tól: teljesítette 

Aránya az értékelésnél – – 100 % 

25% – 
39%: 

elégséges 
(2) 

0% – 24%: elégtelen (1) 
0% – 29%: nem 

teljesítette  
0% – 
24%: 

elégtelen 
(1) 

    

A vizsga formai 
jellemzői 

 

T
ö

rt
é

n
e

le
m

, t
á

rs
a

d
a

lm
i 

é
s 

á
ll

a
m

p
o

lg
á

ri
 i

sm
e

re
te

k
 Időtartam 45 perc 10 perc – 

80% – tól: jeles (5)     
60% – 
79%: 

jó (4) 40% – tól: közepes (3)   

40% – 
59%: 

közepes (3) 25% – 39%: elégséges (2) 
30% – tól: teljesítette 

Aránya az értékelésnél 60% 40% – 

25% – 
39%: 

elégséges 
(2) 

0% – 24%: elégtelen (1) 
0% – 29%: nem 

teljesítette  
0% – 
24%: 

elégtelen 
(1) 

    

A vizsga formai 
jellemzői 

 

V
iz

u
á

li
s 

k
u

lt
ú

ra
 

Időtartam 45 perc – Projekt 

80% – tól: jeles (5)     
60% – 
79%: 

jó (4) 40% – tól: közepes (3)   

40% – 
59%: 

közepes (3) 25% – 39%: elégséges (2) 
30% – tól: teljesítette 

Aránya az értékelésnél 50% – 50% 

25% – 
39%: 

elégséges 
(2) 

0% – 24%: elégtelen (1) 
0% – 29%: nem 

teljesítette  
0% – 
24%: 

elégtelen 
(1) 

    

A vizsga formai 
jellemzői 

 

  



Tantárgy Vizsga 
jellemzői 

A vizsga részei A vizsga értékelése 

Írásbeli Szóbeli Gyakorlati Osztályozó Javító Különbözeti 

K
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Időtartam 45 perc - - 80%-tól jeles(5)     

60%-79% jó(4) 40%-tól közepes(3)   

40%-59% közepes(3) 25-39% elégséges(2) 30%-tól teljesítette 

Aránya az 
értékelésnél 

100% - - 

25%-39% elégséges(2) 0%-24% elégtelen(1) 
0%-29% nem 

teljesítette 

0%-24% elégtelen(1)     

A vizsga 
formai 
jellemzői 
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Időtartam 45 perc 10 perc - 80%-tól jeles(5)     

60%-79% jó(4) 40%-tól közepes(3)   

40%-59% közepes(3) 25-39% elégséges(2) 30%-tól teljesítette 

Aránya az 
értékelésnél 

50% 50% - 

25%-39% elégséges(2) 0%-24% elégtelen(1) 
0%-29% nem 

teljesítette 

0%-24% elégtelen(1)     

A vizsga 
formai 
jellemzői 

 

 



Vizsgakövetelmények 

Biológia 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

7. évfolyam 

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének 
összefüggését az adott térséget jellemző környezeti tényezőkkel. Ismeri a globális 
környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a változatosság és a biológiai sokféleség érték. 
Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket alkotó 
legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot összeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az 
élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes 
életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és különbségeit, ismeri az 
életközösségek változatosságának és változásának okait. 
Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van a fejlődéstörténeti 
rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait. Morfológiai 
jellegzetességek alapján ismert élőlények el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben  
(maximum osztály szintig). 
Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést. Érti a 
sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot. 
Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok 
fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában. 
 

8. évfolyam 

Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival, a férfi és a nő 
közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszichológiai problémáival. Ismeri a betegségek 
kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az 
elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek 
sikeres gyógyításában. 
Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket 
végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni, valamint jártassággal rendelkezik a 
mikroszkóp használatában 

Ének – zene 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

1. évfolyam 

Megfelelő számú dal önálló és csoportos éneklése. Énekelt dalok ritmuskísérete mozgással. 
Dalok mondókák ritmusának felismerése, és megfelelő ritmushasználat improvizációval, 
ritmusírás, -olvasás. Különböző hangkészletű dalok éneklése, iá szó mi hangkészletűek 
szolmizálása. 
Vokális és hangszeres hangszínek felismerése. 
Zenei hangulatok jellemzése. 
Emberi hangfajták megkülönböztetése, megismerése hangzás alapján. 

A tanulók 30 gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’–c””” 
hangterjedelemben. Csoportosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, 
képesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni. 
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, 
tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 metrumot helyesen 
hangsúlyozzák.(Képesek ezt egyszerű tánclépésekkel érzékeltetni.)  
A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, ötvonalas 
kotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan 
szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 
dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik. Megfelelő 
előkészítés után ilyeneket kiegészítenek, rögtönöznek. 
Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat 
szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik 
hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és 
örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket. 

2. évfolyam 
Megfelelő számú (30) dal önálló és csoportos éneklése. Énekelt dalok ritmuskísérete 
mozgással. Dalok mondókák ritmusának felismerése, és megfelelő ritmushasználat 



improvizációval, ritmusírás, -olvasás. Különböző hangkészletű dalok éneklése és szolmizálása. 
Vokális és hangszeres hangszínek felismerése. 
Zenei hangulatok jellemzése. 
Emberi hangfajták megkülönböztetése, megismerése hangzás alapján. 

A tanulók 30 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’–

d” hangterjedelemben. Csoportosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, 
képesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni. 
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, 
tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen 
hangsúlyozzák.(Képes ezekt egyszerű tánclépésekkel érzékeltetni.)  
A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, ötvonalas 
kotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan 
szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid 
dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálva éneklik. Megfelelő 
előkészítés után ilyeneket kiegészítenek, rögtönöznek. 
Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat 
szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik 
hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és 
örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket 

3. évfolyam 

Könnyű többszólamú dalok éneklése. 
Rövid zenei részletet figyelemmel követése, megadott szempontok alapján. 
Tanári irányítással ritmus- és dallammotívumok visszaidézése (utóritmizálás és szolmizálás, 
felismerés, lejegyzés, reprodukálás).  
20 magyar dal (pl. 15 népdal, 5 műdal) és 5 más nyelvű éneklése emlékezetből. 
Karakteres zenei szemelvények felismerése 
A tanulók 30 dalt (20népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni emlékezetből a-
e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. 
Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek változatos dinamikával. 
Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról 
előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik 
(ritmus osztinátó, egyszerű kétszólamú zenei anyag, kánon). 
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek ritmusvariációt, 
ritmussort és több szólamban ritmus kompozíciót alkotni. A 2/4-es és 4/4-es metrumot 
helyesen hangsúlyozzák. A tanult szolmizációs hangokból dallamfordulatokat improvizálnak, 
kérdés-felelet jellegű formaegységeket alkotnak a tanult dalok hangkészlete alapján lalázva 
vagy szolmizálva is.  
A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik kottaképről 
(kézjel, betűkotta, vonalrendszer). Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és 
hangjegyről csoportosan. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot 
pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában 
megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálva 
éneklik. 
Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják nevezni a 
zeneművekben megszólaló ismert hangszereket. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés 
jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik 
zenei memóriájuk és belső hallásuk. 
Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. A harmadik 
évfolyam végére olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve 
a zenei stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik 

4. évfolyam 

Könnyű többszólamú dalok éneklése. 
Rövid zenei részletet figyelemmel követése, megadott szempontok alapján. 
Tanári irányítással ritmus- és dallammotívumok visszaidézése (utóritmizálás és szolmizálás, 
felismerés, lejegyzés, reprodukálás).  
20 magyar dal (pl. 15 népdal, 5 műdal) és 10 más nyelvű éneklése emlékezetből. 
Karakteres zenei szemelvények felismeréseA tanulók 60 dalt (40 népzenei és 20 műzenei 
szemelvény) el tudnak énekelni emlékezetből a-e” hangterjedelemben több versszakkal, 
csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. Csoportosan bátran és zengő hangon jó 
hangmagasságban énekelnek változatos dinamikával. Képesek az új dalokat rövid előkészítést 
követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel 



megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, egyszerű kétszólamú 
zenei anyag, kánon). 
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek ritmusvariációt, 
ritmussort és több szólamban ritmus kompozíciót alkotni. A 3/4-es és 4/4-es metrumot 
helyesen hangsúlyozzák. A tanult szolmizációs hangokból dallamfordulatokat improvizálnak, 
kérdés-felelet jellegű formaegységeket alkotnak a tanult dalok hangkészlete alapján lalázva 
vagy szolmizálva is.  
A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik kottaképről 
(kézjel, betűkotta, vonalrendszer). Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és 
hangjegyről csoportosan. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot 
pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában 
megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről szolmizálva 
éneklik. 
Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják nevezni a 
zeneművekben megszólaló ismert hangszereket. Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés 
jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják fogalmazni. Fejlődik 
zenei memóriájuk és belső hallásuk. 
Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. A negyedik 
évfolyam végére olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek a zenehallgatásról, amelyre építve 
a zenei stílusérzék és zeneértés egyre árnyaltabbá válik 

5. évfolyam 

Az énekes anyagból 5 dalt 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, formai megoldások). 
A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, 
többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) 
megismerték 

6. évfolyam 

Az énekes anyagból 5 dalt 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 

7. évfolyam 

Az énekes anyagból 7 dalt 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. 

8. évfolyam 

Az énekes anyagból 8 dalt 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. 

Erkölcstan 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

1. évfolyam 

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

2. évfolyam 

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

3. évfolyam 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, 
és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  
Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud 
kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  
Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer 
olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon 
feloldhatók.  
Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 
Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész 
arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.  
Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok 
betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  
Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit 
elődeink hoztak létre. 
Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból 
is rátekinteni.  
Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. 

4. évfolyam A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, 



és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  
Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud 
kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.  
Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer 
olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon 
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Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 
Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész 
arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.  
Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok 
betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.  
Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit 
elődeink hoztak létre. 
Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból 
is rátekinteni.  
Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. 

5. évfolyam 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős 
ezért.  
Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és lelki vonásokban 
megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket. 
Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos 
értékelésére.  
Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy 
időnként választania kell még a számára fontos értékek között is. 
Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati hálójának 
a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák kijavításának 
néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával.  
Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi 
normákat.  
Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási 
hagyományokat.  
Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes együttérzést 
mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében. 
Megbecsüli a neki nyújtott segítséget. 
Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és 
törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet.  
Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a függőség 
kialakulásának esetleges előjeleit.  
Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan 
viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.  
Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), s 
ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz. 

6. évfolyam 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős 
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a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák kijavításának 
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mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében. 



Megbecsüli a neki nyújtott segítséget. 
Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és 
törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet.  
Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a függőség 
kialakulásának esetleges előjeleit.  
Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan 
viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.  
Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), s 
ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz. 

7. évfolyam 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett 
képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára.  
Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik, 
nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. 
Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire. 
Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor 
képes reálisan felmérni a lehetőségeit.  
Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az 
értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget.  
Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket hozni.  
Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért.  
Kialakultak benne az európai identitás csírái.  
Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 
Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik alkalmazkodni 
hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi szabályoknak. 
Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell 
tennie. 
Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal 
felelősséggel is jár.  
Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának 
megőrzésére. 
Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. 
Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. 
Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami 
konfliktusok forrása lehet. 
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hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi szabályoknak. 
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Fizika 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

7. évfolyam 

Mérőeszközök a mindennapi életben. A tanult mennyiségek mértékegységei és átváltásai. A 
sebesség. Mozgás grafikus ábrázolása. Az egyenletes mozgás jellemző mennyiségek (út, idő, 
sebesség) meghatározása a másik kettő ismeretében. Az átlag- és a pillanatnyi sebesség 
fogalom értelmezése. A tömeg. A sűrűség. A tehetetlenség törvénye. Az erőhatás, erő. A hatás-
ellenhatás törvénye. A súrlódás. Közegellenállás jelenség szintű ismerete. A gravitációs 
kölcsönhatás, gravitációs mező. Gravitációs erő. A súly fogalma és a súlytalanság. A 
forgatónyomaték. Egyszerű gépek. A nyomás. Nyomás a folyadékokban. Közlekedőedények. A 
nyomás terjedése folyadékban. Nyomás gázokban, légnyomás. Arkhimédész törvénye. 
Nyomáskülönbségen alapuló eszközök. A hang keletkezése, terjedése, energiája. Zajszennyezés. 
Hangszigetelés. Rengés terjedése a földkéregben és a tengerekben: a földrengések kis 
rezgésszámú hangrezgések formájában történő terjedése, a cunami kialakulásának 
leegyszerűsített modellje. Az energia fogalma. Az energia és megváltozásai. Az energia 
megmaradásának felismerése és értelmezése. Munkavégzés és a munka fogalma. Az energia 
különféle fajtái. Energiamérleg a családi háztól a Földig. Energiaforrások: Fosszilis 
energiahordozók és kitermelésük végessége. A vízenergia, szélenergia, megjelenése a földi 
energiahordozókban. A geotermikus energia, a nukleáris energia, haszna, kára és veszélye. A 
Föld alapvető energiaforrása a Nap. Az egyes energiahordozók felhasználásának módja, 
környezetterhelő hatásai. Hőmérőtípusok. Halmazállapotok és halmazállapot-változások. 
Csapadékformák és kialakulásuk fizikai értelmezése. A belső energia. Hőtágulás és gyakorlati 
szerepe. Hőtan és táplálkozás: az életműködéshez szükséges energiát a táplálék biztosítja. 
„Hőátadás”, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás. 

8. évfolyam 

Mágnesek, mágneses kölcsönhatás. Elektrosztatikus jelenségek a hétköznapokban. Az anyag 
elektromos tulajdonságú részecskéinek (elektron, proton és ion) létezése. Az atomok felépített-
sége. Az elektromos töltés. A feszültség fogalma és mértékegysége. Az elektromos munka. Az 
elektromos áramkör és részei. Az elektromos egyenáram. Az áramerősség. A vezetéket jellemző 
ellenállás. Ohm törvénye. Az áram mágneses hatása. Az áram hőhatását meghatározó 
arányosságok és az azt kifejező matematikai összefüggés (E=UIt), 
energiakicsatolás, fogyasztók.  
A fény egyenes vonalú terjedése. A fényvisszaverődés és a fénytörés. Teljes visszaverődés. 
Hétköznapi optikai eszközök képalkotása. Valódi és látszólagos kép. Síktükör, homorú és 
domború tükör, szóró- és gyűjtőlencse. Fókusz. A szem képalkotása. Rövidlátás, távollátás, 
színtévesztés. A fehér fény színeire bontása. Színkeverés, kiegészítő színek.  Elsődleges és 
másodlagos fényforrások. Fénykibocsátó folyamatok a természetben. Mesterséges 
fényforrások. Fényszennyezés. Az égbolt természetes fényforrásai: a Nap, Hold, bolygók, 
csillagok, csillaghalmazok, ködök stb. A Naprendszer szerkezete. A Nap, a Naprendszer 
bolygóinak és azok holdjainak jellegzetességei. Megismerésük módszerei. Geocentrikus és 
heliocentrikus világkép. A napfény és más fényforrások (elektromágneses) spektruma: 
rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös sugárzás, látható fény, UV sugárzás, 
röntgensugárzás. A Nap fénye és hősugárzása biztosítja a Földön az élet feltételeit. A napozás 
szabályai. 

Földrajz 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

7. évfolyam 

A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebb-nagyobb 
egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a kontinensek karakteres nagytájairól és 
tipikus tájairól, valamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportjairól, 
országairól).  
Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és 
törtvényszerűségeket. 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. 
Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen 
kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. Tudjanak nagy vonalakban 
tájékozódni a földtörténeti időben. Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és 
gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus 



információhordozókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges 
elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket. Legyenek képesek 
megadott szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket, földrészeket, országokat és tipikus 
tájakat. 
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. 

8. évfolyam 

Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal szomszédos 
országok természet- és társadalomföldrajzi 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. Legyenek tisztában az Európai 
Unió meghatározó szerepével, jelentőségével. 
Legyenek képesek alapvető összefüggések, tendenciák felismerésére és megfogalmazására az 
egyes földrészekre vagy országcsoportokra, tájakra jellemző természeti jelenségekkel, 
társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes országok, 
országcsoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban. Érzékeljék az egyes 
térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének időbeli változásait. 
Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regionális példákban. 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.  
Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a 
lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését. Legyenek képesek a 
társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük 
folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi ismereteiket. 

Informatika 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

5. évfolyam 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 
ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan 
használni;  
legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret; 
ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait; 
tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; 
tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni; 
ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 
tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; 
segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 
tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának 
szabályait; 
ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és 
mozgásgyakorlatokat. 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni; 
ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni 
karakterformázásokat 
ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 
tudjon adatokat táblázatba rendezni. 
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 
legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 
ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 
legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 
a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 
A tanuló az infokommunikáció témakör végére 
legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 
legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni; 



legyen képes a találatok értelmezésére; 
legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére. 
A tanuló az információs társadalom témakör végére 
ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 
ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket. 
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 
a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat 
megtalálni, és további releváns forrásokat keresni 

6. évfolyam 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 
ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan 
használni;  
ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 
segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 
tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának 
szabályait; 
ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat. 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni; 
tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni; 
ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és 
bekezdésformázásokat; 
használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;  
ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; 
segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, 
tudjon különféle adatbázisokban keresni; 
ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait. 
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 
legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 
ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 
képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 
tudjon egyszerű programot készíteni; 
legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 
a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 
A tanuló az infokommunikáció témakör végére 
legyen képes a találatok értelmezésére; 
legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 
legyen képes az interneten talált információk mentésére; 
ismerje a netikett szabályait. 
A tanuló az információs társadalom témakör végére 
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 
szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. 
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 
a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat 
megtalálni, és további releváns forrásokat keresni; 
konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges 
információkat; 
el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait. 

7. évfolyam 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 
ismerjen meg különböző informatikai környezeteket; 
ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat 
alapszolgáltatásait; 
tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb részegységeit; 
ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 
önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- 
és szoftvereszközök kiválasztására és használatára. 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 
tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján 



elkészíteni; 
tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
tudjon bemutatót készíteni; 
tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. 
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 
ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 
ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 
tudjon kódolni algoritmusokat; 
legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 
A tanuló az infokommunikáció témakör végére 
legyen képes megkeresni a kívánt információt; 
legyen képes az információ értékelésére; 
használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 
A tanuló az információs társadalom témakör végére 
ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 
ismerjen megbízható információforrásokat; 
legyen képes értékelni az információ hitelességét. 
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 
a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat 
találni konkrét tantárgyi feladataihoz; 
képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, 
szövegalkotás). 

8. évfolyam 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 
ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen képes 
tenni a függőség kialakulása ellen; 
ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 
önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- 
és szoftvereszközök kiválasztására és használatára. 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján 
elkészíteni; 
tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 
ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 
tudjon bemutatót készíteni. 
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 
lássa át a problémamegoldás folyamatát; 
tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; 
ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 
legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján. 
A tanuló az infokommunikáció témakör végére 
legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 
tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait. 
A tanuló az információs társadalom témakör végére 
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 
ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 
ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 
következményeit; 
ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 
legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 
a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; 
egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani. 

Német 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

1. évfolyam 
KER szintben nem megadható. 
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az 
egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, egyszerűen, röviden 



válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét. 
Elmond néhány verset, mondókát. 
 

2. évfolyam 

KER szintben nem megadható. 
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az 
egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri 
egyszerű, rövid szövegek lényegét. 
Elmond néhány verset, mondókát . 
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. 
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol.   

3. évfolyam 

KER szintben nem megadható. 
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az 
egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri 
egyszerű, rövid szövegek lényegét. 
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján 
egyszerű párbeszédet folytat társaival. 
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. 
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot. 

4. évfolyam 

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az 
egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri 
egyszerű, rövid szövegek lényegét. 
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján 
egyszerű párbeszédet folytat társaival. 
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. 
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot. 

5. évfolyam 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az 
ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 
Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot. 

6. évfolyam 

KER A1 szintű nyelvtudás: 
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az 
ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 
Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot. 

7. évfolyam 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. 
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. 
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el, 
valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. 
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott szövegekben 
megtalálja a fontos információkat. 
Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

8. évfolyam 

KER A2 szintű nyelvtudás: 
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. 
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. 
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el, 
valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. 
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott szövegekben 
megtalálja a fontos információkat. 
Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

Angol 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 
1. évfolyam Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való 



reagálás rövid válaszokkal. Cselekvéssel ismert szituációs játékokhoz, tantermi játékokhoz való 
kapcsolódás. Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket 
tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal, tanárral. Rajzos feladat megoldása utasítás 
alapján. 

2. évfolyam Rövid, egyszerű tanári utasítások megértése. Rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 
szövegek megértése a tanulóhoz közel álló, ismert témakörökben. Az életkornak megfelelő, 
ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának, 
előadásának aktív követése; a szövegekben a tanult nyelvi elemek felismerése, következtetések 
levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése a 
megértést segítő, változatos feladatok segítségével témákról. Tanári ösztönzésre a hallott 
szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a témával kapcsolatos egyéb 
ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan. Rövid, 
hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. Egyszerű, 
informatív szövegből tárgyszerű információ szerzése. Rövid, egyszerű, írott utasítások 
követése képek segítségével. 

3. évfolyam Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése. Egyszerű szövegek 
elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok eljátszása, elvégzése. 
Egyszerű szövegek értő olvasása. Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak 
szintjén. 
Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén. 
Tanult cselekvéssor elmondása képek segítségével vagy mozgással kísérve. 

4. évfolyam Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 
szövegek bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a 
szöveg lényegének kiszűrése. Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 
egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való 
reagálás egyszavas válaszokkal, cselekvéssel. Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó 
tevékenységek elvégzése. 
Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok 
eljátszása, elvégzése. Egyszerű szövegek értő olvasása. Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és 
megértése. Írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok, a 
szöveg szintjén. 

5. évfolyam Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz 
kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, 
felszólításokra. Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, 
egyéni szükségletekhez kapcsolódva. Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket 
tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal. Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős 
nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek 
végzése. Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek 
feladatokon keresztül történő feldolgozása. 

6. évfolyam Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, 
következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének 
kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével. Rövid válaszokkal, cselekvéssel 
való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi 
eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra. Egyszerű kérdések 
feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségletekhez kapcsolódva. 
Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 
társakkal. Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal. Rövid, hétköznapi szövegekben 
ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. Írott szöveggel kapcsolatos 
tevékenységek végzése. Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a 
szövegek feladatokon keresztül történő feldolgozása. 
Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával. Különböző műfajú, 
egyszerű, rövid szövegek írása 

7. évfolyam Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. Az életkornak megfelelő, 
ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatásának aktív 
követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára 
és a lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a 
kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok segítségével. Vélemény, gondolat, érzés 
kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközökkel. Ismert témákhoz, 



mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi 
eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve 
az azokra történő válaszadás. Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, 
cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal. Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, 
bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése. Lényeges információk megtalálása 
egyszerű szövegekben. 
Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. Egyszerű szerkezetű, összefüggő 
mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról 

8. évfolyam Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 
eszközökkel. 
Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 
egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 
megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 
nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert témákról, felkészülés után. Minta 
alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolása 
egyszerű kötőszavakkal. 
Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése. 
Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben. Szavak és rövid szövegek másolása 
és diktálás utáni leírása. Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen 
környezetével kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása. Egyszerű szövegek 
írása kommunikációs céllal. 

Kémia 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

7. évfolyam 

A kémia tárgya és jelentősége. Alapvető laboratóriumi eszközök. Vegyszerek veszélyességének 
jelölése. Részecskeszemlélet a kémiában. Elemek, vegyületek. Molekulák. Halmazállapotok és a 
kapcsolódó fizikai változások. Kémiai változások (kémiai reakciók). Hőtermelő és hőelnyelő 
változások. Az anyagmegmaradás törvénye. Komponens. Elegyek és összetételük. Oldatok. A 
levegő mint gázelegy. Néhány vizes oldat.  Szilárd keverék. Az atom felépítése. A periódusos 
rendszer. Az anyagmennyiség. Egyszerű ionok képződése. Kovalens kötés. Fémes kötés.   

8. évfolyam 

Egyesülés. Bomlás. Gyors égés, lassú égés, oxidáció, redukció. Oldatok kémhatása, savak, lúgok. 
Közömbösítési reakció, sók képződése. A kémiai reakciók egy általános sémája. Szerves 
vegyületek. Szénhidrátok. Fehérjék. Zsírok, olajok. Alkoholok és szerves savak. Az egészséges 
táplálkozás. Szenvedélybetegségek. Hidrogén. Légköri gázok. Levegőszennyezés. Vizek. 
Vízszennyezés. Ásványok, ércek. Vas- és acélgyártás. Alumíniumgyártás. Üvegipar. 
Papírgyártás. Műanyagipar. Energiaforrások kémiai szemmel. Fosszilis energiaforrások. 
Biomassza. Mész. Gipsz és cement. Savak, lúgok és sók biztonságos használata. Savak. Lúgok. 
Sók. Fertőtlenítő- és fehérítőszerek. Mosószerek, szappanok, a vizek keménysége. 
Csomagolóanyagok és hulladékok kezelése. Réz és nemesfémek. Permetezés, műtrágyák. Az 
energia kémiai tárolása.  

Magyar nyelv és irodalom 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

1. évfolyam 

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 tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. 
Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. Ismert és 
begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója 
segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. 
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti 
érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az 
anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

2. évfolyam 
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 tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. 
Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. Ismert és 
begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója 
segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. 
Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és 
alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j 
hangot 30–40 begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti 
érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az 
anyanyelvi képességek fejlesztése területén.    

3. évfolyam 

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

4. évfolyam 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a 
szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi 
fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez.  
Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös 
élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket 
együttműködő magatartással segítse. 
Felkészülés után folyamatosan, érthetően és értelmezően olvasson fel ismert szöveget. 
Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Mondja el az olvasottak 
lényegét. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen, 
alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel 
irányítani. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát, 
illetve digitális forrásokat. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével 
igazodjon el. Használja az ismert kézikönyveket. 
A memoritereket szöveghűen mondja el.   
Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást (elbeszélést, leírást, jellemzést) 
készítsen a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. Ismerje a mindennapi tájékoztató 
szövegek főbb jellemzőit. 
Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. Biztonsággal ismerje 
fel a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév, számnév, névelő, névutó, személyes névmás, 



kérdő névmás, mutató névmás), és nevezze meg azokat szövegben is.  
A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli 
munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség 
esetén javítsa.  
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti 
érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az 
anyanyelvi képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége 
legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön. 

5. évfolyam 

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan 
alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. 
Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek a megértésére, 
összefoglalására, továbbadására.  
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes 
önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, 
SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, a 
szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat 
megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és 
ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló 
ismeretterjesztő források). 
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni, 
hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.  
A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmások), valamint az 
igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási 
szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. 
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is alkalmazni. 
A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete 
említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. El tudja 
különíteni a ritmikus szöveget a prózától. Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az 
időmértékes, a felező tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy 
művet Petőfitől és Aranytól, képes egyszerű jellemzést megfogalmazni János vitéz alakjáról. El 
tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti 
egységeket. Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, A Pál utcai 
fiúk), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény. 
Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt 
tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető 
történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont 
fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket 
feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. 
Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód, 
megszemélyesítés, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes néhány irodalmi mű 
vagy részlet szöveghű felidézésére.(pl. Petőfi: Az Alföld, Nemzeti dal) 

6. évfolyam 

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan 
alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. 
Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek a megértésére, 
összefoglalására, továbbadására.  
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes 
önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, 
SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, a 
szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat 
megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és 
ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló 
ismeretterjesztő források). 
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni, 
hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.  
A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, 
névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk 
kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. 



A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is alkalmazni. 
A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete 
említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. Meg tudja 
fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget a 
prózától. Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező tizenkettesről, hogy 
az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb 
összehasonlítást megfogalmazni János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A 
walesi bárdokban rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5–6 mondatban az Egri csillagok 
történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a 
nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (Toldi, 
Egri csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő 
költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni 
szövegeket. Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és 
könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, 
bonyodalom, tetőpont fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, 
kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb 
metaforákat és metonímiákat. Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: 
líra, epika, epizód, megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. 
Képes néhány irodalmi mű vagy részlet szöveghű felidézésére. 

7. évfolyam 

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és csoportos kommunikációs 
helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével 
megvédeni. 
Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.  
Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó 
szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.  
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az 
olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, 
állításait indokolni. 
A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. 
Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek 
közötti írásjeleket.  
A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb 
mozaikszók helyesírásában. 
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 
A tanuló képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt 
műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A különböző 
regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok 
mibenlétét fel tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok 
alkotóinak művei alapján (elsősorban 19. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű 
beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát, azonosítja a 
művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és tematikus-motivikus 
kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati 
hatásukat. Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a 
lexika jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció 
meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, 
beszédhelyzet és változása). Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a 
tárgyilagos elbeszélői szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen 
elbeszélésmód eltérését. Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, 
cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének értelmezésére és 
megvitatására. Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: 
novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, szimbólum, 
tragédia, komédia, dialógus, monológ. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül 
kiválasztani azt, amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, 
helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.  

8. évfolyam 

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és csoportos kommunikációs 
helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével 
megvédeni. 
Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.  
Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó 



szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.  
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az 
olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, 
állításait indokolni. 
A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. 
Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek 
közötti írásjeleket.  
A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb 
mozaikszók helyesírásában. 
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 
A tanuló képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt 
műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A különböző 
regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok 
mibenlétét fel tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok 
alkotóinak művei alapján (elsősorban 20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű 
beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát, azonosítja a 
művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és tematikus-motivikus 
kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati 
hatásukat. Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a 
lexika jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció 
meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, 
beszédhelyzet és változása). Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a 
tárgyilagos elbeszélői szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen 
elbeszélésmód eltérését. Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, 
cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének értelmezésére és 
megvitatására. Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: 
novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, szimbólum, 
tragédia, komédia, dialógus, monológ. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül 
kiválasztani azt, amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, 
helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.  
Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó műfajaival. 
Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, 
működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az 
önálló, kritikus attitűd. 

Matematika 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

1. évfolyam 

A tanuló  
 – képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; 
 – képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; 
 – halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a közös tulajdonságokat 

felismeri, megnevezi; 
 – több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja; 
 – néhány elemet sorba rendez próbálgatással; 
 – számokat ír, olvas 20-as számkörben. 
 – megtalálja számok helyét a számegyenesen,  
 – meghatározza az egyes számszomszédokat; 
 – képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 
 – a matematikai jeleket  +, –, =, <, > helyesen használja; 
 – képes összeadni, kivonni 20-as számkörben; 
 – képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével, leírására 

művelettel; 
 – megkülönbözteti a páros és páratlan számokat; 
 – képes szimbólumok használatára matematikai szöveg leírásánál, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítására; 
 – ismeri az egyenes és görbe vonalakat; 
 – képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 
 – képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 
 – ismeri a szabvány mértékegységeket:  m,  l,  kg,  nap, hét, hónap, év.  



 – felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni; 

2. évfolyam 

A tanuló  
 – képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; 
 – képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; 
 – halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a közös tulajdonságokat 

felismeri, megnevezi; 
 – több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja; 
 – néhány elemet sorba rendez próbálgatással; 
 – számokat ír, olvas 100-as számkörben, Helyi érték fogalma. 
 – megtalálja számok helyét a számegyenesen,  
 – meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat; 
 – képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 
 – tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani; 
 – a matematikai jeleket  +, –, •, :, =, <, >, ( ) helyesen használja; 
 – képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben; 
 – ismeri a szorzótáblát a 100-as számkörben; 
 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét; 
 – képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével, leírására 

művelettel; 
 – megkülönbözteti a páros és páratlan számokat; 
 – képes szimbólumok használatára matematikai szöveg leírásánál, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítására; 
 – ismerete az egyenes és görbe vonalakat; 
 – képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 
 – képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 
 – ismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, 

év.  
 – felismeri a mennyiségek közötti összefüggéseket; 
 – felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a sorozatot folytatni; 
 – felismeri a számpárok közötti kapcsolatokat;  

3. évfolyam 

A tanuló  
 – képes adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni, 
 – felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait, 
 – képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba, 
 – értelmezi a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben, 
 – képes az összes eset megtalálására próbálgatással, 
 – tud 1000-es számkörben számokat írni, olvasni, 
 – ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát 1000-es számkörben, 
 – tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M); 
 – helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, 

adósság) segítségével, 
 – képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére szöveggel, előállítására 

hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel, 
 – tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 1000-es számkörben, 
 – képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységekben,  
 – alkalmazza a matematika különböző területein az ésszerű becslést és a kerekítést, 
 – képes pontosan számolni fejben százas számkörben,  
 – biztosan ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben, 
 – ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát, 
 – képes a műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének 

alkalmazására, 
 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét, 
 – tud írásban háromjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni egyjegyű számmal  
 – képes a műveletek ellenőrzésére, 
 – szöveges feladatokat megold a megoldási algoritmus alkalmazásával (a szöveg értelmezése, 

adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata) 
 – ismeri a többszörös, osztó, maradék fogalmát, 
 – képes növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, a szabály 

követésére, 



 – képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között, 
 – meg tudja határozni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja, 
 – ismeri és használja a szabvány mértékegységeket: km, cl, hl, g, t, másodperc.  
 – képes átváltások elvégzésére szomszédos mértékegységek között, 
 – megérti a test és a síkidom közötti különbséget, 
 – felismeri a kockát, téglatestet,  
 – tudja megmérni a négyzet és a téglalap kerületét, 
  
 

4. évfolyam 

A tanuló  
 – tud adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni, 
 – felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait, 
 – képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba, 
 – értelmezése a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben, 
 – próbálgatással képes az összes eset megtalálására, 
 – tud számokat írni, olvasni 10 000-es számkörben, 
 – ismeri és helyesen alkalmazza a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmakat 10 000-es 

számkörben, 
 – tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M); 
 – helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, 

adósság) segítségével, 
 – képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére, előállítására, 

hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel, 
 – tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 10 000-es számkörben, 
 – képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységeken keresztül, 
 – alkalmazza  az ésszerű becslést és a kerekítést a matematika különböző területein,  
 – tud fejben számolni százas számkörben, 
 – biztos ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben, 
 – ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát, 
 – alkalmazza a műveletek tulajdonságait, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségét, 
 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét,  
 – képes négyjegyű számok összeadására, kivonására, szorozni kétjegyű, osztani egyjegyű 

számmal írásban, 
 – tudja a műveletek helyességének ellenőrzését, 
 – képes szöveges feladat megoldására a megoldási algoritmus (a szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata) 
alkalmazásával, 

 – ismeri és helyesen használja a többszörös, osztó, maradék fogalmát, 
 – felismeri a növekvő és csökkenő számsorozatokat, tudja azokat folytatni, 
 – képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között, 
 – tudja megfogalmazni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja, 
 – képes egyenesek kölcsönös helyzetének felismerésére (metsző és párhuzamos egyenesek),  
 – ismeri a szabvány mértékegységeket: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Tud átváltásokat 

végezni szomszédos mértékegységek között, 
 – képes egyszerű gyakorlati példákban a hosszúság, távolság és idő mérésére, 
 – létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb sokszöget egyszerű módszerekkel, 

felismerési, megnevezi jellemzőiket, 
 – ismeri a kör fogalmát, 
 – megérti a test és a síkidom közötti különbséget,  
 – felismeri a kockát és téglatestet, megnevezi jellemzőiket, 
 – felismeri a gömböt, 
 – tudja kiszámítani a négyzet és a téglalap kerületét, 
 – képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel, 

5. évfolyam 

A tanult számok (természetes számok, egész számok, pozitív törtek, pozitív tizedes törtek) 
százmilliós számkörben, helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám 
összehasonlítása. A tízes számrendszer biztos ismerete. Összeadás, kivonás, szorzás, 
kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Osztó többszörös fogalma, 
meghatározása egyszerű esetekben. Osztó, többszörös alkalmazása. Egyjegyű nevezőjű pozitív 
törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása, az eredmény 



helyességének ellenőrzése. Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Helyes műveleti sorrend 
ismerete a négy alapművelet esetén. Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása 
következtetéssel. Egyszerű grafikonok értelmezése. Sorozatok folytatása adott szabály szerint. 
Konkrét pontok ábrázolása derékszögű koordináta-rendszerben, pontok koordinátáinak 
leolvasása. Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. Párhuzamosság, merőlegesség, 
konvexitás. Síkidomok, sokszögek (háromszögek, négyszögek) szemléletes fogalma. 
Felezőmerőleges szemléletes fogalma. Két pont, pont és egyenes távolsága. Két egyenes 
távolsága. Kör, gömb szemléletes fogalma. Sugár, átmérő. A szög fogalma, mérése. Szögfajták. 
Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása 
konkrét esetekben. Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások 
konkrét gyakorlati feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei. Konkrét 
feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. Két szám számtani 
közepének (átlagának) meghatározása. 

6. évfolyam 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és 
írásban. Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalom alkalmazása. Két 
véges halmaz közös részének, két véges halmaz egyesítésének alkalmazása. Példák a biztos, a 
lehetséges és a lehetetlen bemutatására.  A tanultakhoz kapcsolódó igaz és hamis állítások. 
Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma. Műveletek racionális számokkal. Egyszerű elsőfokú 
egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, lebontogatással.  
2–vel, 3-mal, 5–tel, 9-cel, 10–zel, 100–zal való oszthatóság. Osztó, többszörös alkalmazása. A 
mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása 
következtetéssel. Egyenes arányosság. Az alap, a százalékérték és a százalékláb értelmezése, 
megkülönböztetése. Egyszerű százalékszámítási feladatok arányos következtetéssel. Biztos 
tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. Egyszerű diagramok, értelmezése, 
táblázatok olvasása, készítése. Számtani közép. Sorozatok folytatása adott szabály szerint. 
Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. A 
pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. Adott feltételeknek megfelelő 
ponthalmazok. Kör tulajdonságainak alkalmazása. Húr, szelő, érintő.  Szakaszfelező merőleges. 
Szögmásolás, szögfelezés. Nevezetes szögek szerkesztése: 30°, 60°, 90°, 120°. Adott egyenesre 
merőleges szerkesztése. Adott egyenessel párhuzamos szerkesztése.Téglalap, négyzet 
szerkesztése. Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése. Tengelyesen 
szimmetrikus háromszögek, négyszögek (deltoid, rombusz, húrtrapéz, téglalap, négyzet), 
sokszögek. Háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint. Négyszögek, speciális 
négyszögek (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz) megismerése. 

7. évfolyam 

Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával. Két véges 
halmaz uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz. Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van 
olyan”, „minden” „legalább”, legfeljebb” kifejezések használata.  A gyakorlati élethez és a 
társtudományokhoz kapcsolódó szöveges feladatok megoldása. Egyszerű kombinatorikai 
feladatok megoldása különféle módszerekkel (fadiagram, útdiagram, táblázatok készítése). 
Racionális számok, példák nem racionális számokra, műveletek racionális számokkal. A 
hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre. Műveletek hatványokkal: azonos alapú hatványok 
szorzása, osztása.10 pozitív egész kitevőjű hatványai. Prímszám, összetett szám. Prímtényezős 
felbontás. Oszthatósági szabályok. Legnagyobb közös osztó, legkisebb pozitív közös 
többszörös. Arány, aránypár, arányos osztás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 
Mértékegységek átváltása racionális számkörben. A mindennapjainkhoz köthető 
százalékszámítási feladatok. Gazdaságossági számítások. Az algebrai egész kifejezés fogalma. 
Egytagú, többtagú, egynemű kifejezés fogalma. Helyettesítési érték kiszámítása. Egyszerű 
átalakítások: zárójel felbontása, összevonás. Egytagú és többtagú algebrai egész kifejezések 
szorzása racionális számmal, egytagú egész kifejezéssel. Elsőfokú egyenletek, elsőfokú 
egyenlőtlenségek megoldása. Mérlegelv. A matematikából és a mindennapi életből vett 
egyszerű szöveges feladatok megoldása a tanult matematikai módszerek használatával. Két 
halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét esetekben. Függvények és ábrázolásuk 
a derékszögű koordinátarendszerben. Lineáris függvények. Egyismeretlenes elsőfokú 
egyenletek grafikus megoldása. Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése. Egyszerű 
sorozatok vizsgálata. Háromszögek osztályozása oldalak, illetve szögek szerint. A háromszögek 
magassága, magasságvonala, magasságpontja. A háromszögek kerületének és területének 
kiszámítása. A háromszög és a négyszög belső és külső szögeinek összege. Paralelogramma, 
trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe. Szabályos sokszögek. Kör kerülete, területe. A 
kör és érintője. A tanult síkbeli alakzatok (háromszög, trapéz, paralelogramma, deltoid) 



 szerkesztése. Nevezetes szögek szerkesztése: 15°, 45°, 75°, 105°, 135°. Középpontos 
tükrözés. A középpontos tükrözés tulajdonságai. A középpontos tükörkép szerkesztése. 
Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban. A tanult sokszögek osztályozása 
szimmetria szerint. Párhuzamos szárú szögek. A háromszögek egybevágóságának esetei. 
Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne, 
térfogata. Mértékegységek átváltása racionális számkörben.  

8. évfolyam Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával. Két 
véges halmaz uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz. Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, 
„nem”, „van olyan”, „minden” „legalább”, legfeljebb” kifejezések használata. A gyakorlati 
élethez és a társtudományokhoz kapcsolódó szöveges feladatok megoldása. Egyszerű 
kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel (fadiagram, útdiagram, 
táblázatok készítése). A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre, egész számok 
körében. 10 egész kitevőjű hatványai. A négyzetgyök fogalma. Számok négyzete, 
négyzetgyöke. Példa irracionális számra. Arány, aránypár, arányos osztás. Egyenes 
arányosság, fordított arányosság. Mértékegységek átváltása racionális számkörben. A 
mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási feladatok. Prímszámok. Prímtényezős 
felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Gazdaságossági 
számítások. Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás. Egytagú és többtagú 
algebrai egész kifejezések szorzása racionális számmal, egytagú egész kifejezéssel. 
Elsőfokú, illetve elsőfokúra visszavezethető egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek 
megoldása. Azonosság. Azonos egyenlőtlenség. Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 
Függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordinátarendszerben. Lineáris függvények. 
Függvények jellemzése növekedés, csökkenés. Grafikonok olvasása, értelmezése, 
készítése. Egyszerű sorozatok vizsgálata. Eltolás, a vektor fogalma. Tengelyes és 
középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Háromszögek, speciális 
négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban. Három- és 
négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne, térfogata. 
Ismerkedés a forgáskúppal, gúlával, gömbbel. Mértékegységek átváltása racionális 
számkörben. Pitagorasz tétele. Kicsinyítés és nagyítás. Adatok gyűjtése, rendszerezése, 
adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése. Adathalmazok elemzése (átlag, 
módusz, medián) és értelmezése, ábrázolásuk. Számtani közép kiszámítása. 
Valószínűségi kísérletek. Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma.  
 

 

 

Tánc és dráma 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

5. évfolyam Egyszerű beszédgyakorlatok ismerete és alkalmazása. A követendő és az elvetendő 
beszédpélda hallás alapján történő felismerése. Koncentrációs és lazító gyakorlatok ismerete 
és alkalmazása. Alapvető táncos, bábos és drámai kifejezésformák ismerete. Az alapvető 
fogalmak (pl. mese, cselekmény, gesztus, mimika, asszociáció stb.) ismerete. Legalább öt 
kapcsolatteremtő és kommunikációs játék ismerete. Legalább öt egyszerűbb interakciós játék 
ismerete.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

1. évfolyam Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. A család 
szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése. A 
háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. Alapvető 
háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete. 
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén. A 
hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 
érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 
Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás. Anyagalakításhoz 
kapcsolódó foglalkozások megnevezése. Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, textilek 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 

2. évfolyam 

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 
vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 
Életkori szintnek megfelelő problémafelismerés, problémamegoldás. 
Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett szakmák, hivatások 
bemutatott jellemzőinek ismerete. 
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása. 
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 

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 

4. évfolyam 

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 

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



Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről. 
Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű, 
biztonságos használata. 
Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során. 
Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a hibák felismerése, a 
javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 
A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezettudatossá, takarékossá 
és célszerűvé válása. 
A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a tömegközlekedés 
szabályainak biztonságos alkalmazása. 
A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. 

6. évfolyam 

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a környezetátalakító 
tevékenységgel járó felelősség belátása. 
Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről. 
Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű, 
biztonságos használata. 
Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során. 
Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a hibák felismerése, a 
javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 
Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó szükségletek 
felismerése, a tevékenységek és beavatkozások következményeinek előzetes, helyes 
felismerése, az azzal járó felelősség belátása. 
A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezettudatossá, takarékossá 
és célszerűvé válása. 
A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a tömegközlekedés 
szabályainak biztonságos alkalmazása. 
A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása. 
A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. 
Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. Útvonalterv olvasása, 
készítése. 

7. évfolyam 

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

Testnevelés és sport 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

1. évfolyam 

Előkészítő és preventív mozgásformák 
Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. 
A testrészek megnevezése. 
A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 



A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. 
Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence középhelyzete 
beállítása. 
Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 
A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.  
A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi 
szempontjai ismerete.  
Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat. 
Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése. A mozgás és a nyugalom 
harmóniájának felfedezése önmagára és másokra vonatkoztatva. 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű 
kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a mozgáskapcsolatok sokrétű 
felhasználásával.  
A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 
Manipulatív természetes mozgásformák 
A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjainak, és a 
vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.  
Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.  
A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.  
A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. 
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  
Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló egyszerű 
tornagyakorlat bemutatása. 
Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön.  
Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és 
csoportban.  
A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben. 
A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása. 
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 
A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek ismerete.  
Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között, illetve 
játékban.  
Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 
Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 
Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő 
kisjátékokban. 
A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség 
felismerése.  
A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél 
fontosságának tudatosulása.  
A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 
Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. 
A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben. 
A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.  
Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz igazodjanak. 
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 
Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról. 
A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és környezettudatos 
viselkedési szabályának ismerete.  

2. évfolyam 

Előkészítő és preventív mozgásformák 
Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. 
A testrészek megnevezése. 
A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. 
A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei. 
Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence középhelyzete 
beállítása. 



Az iskolatáska gerinckímélő hordása. 
A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.  
A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi 
szempontjai ismerete.  
Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat. 
Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a nyugalom 
harmóniájának felfedezése  önmagára és másokra vonatkoztatva. 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű 
kombinációkban a tér- és energiabefektetés, valamint a mozgáskapcsolatok sokrétű 
felhasználásával.  
A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 
Manipulatív természetes mozgásformák 
A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjainak, és a 
vezető műveletek tanulási szempontjainak ismerete.  
Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában A feladat-végrehajtások során 
pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.  
A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. 
 
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  
Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló egyszerű 
tornagyakorlat bemutatása. 
Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön.  
Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és 
csoportban.  
A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben. 
A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása. 
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 
A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek ismerete.  
Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között, illetve 
játékban.  
Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 
Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. 
Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő 
kisjátékokban. 
A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség 
felismerése.  
A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél 
fontosságának tudatosulása.  
A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 
Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. 
A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben. 
A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.  
Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz igazodjanak. 
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 
Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, és azok 
betartása.  
Tudatos levegővétel. 
Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.  
Bátor vízbeugrás. 
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 
Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról. 
A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és környezettudatos 
viselkedési szabályának ismerete.  
A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során.  
Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 

3. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 



Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. 
Önálló pulzusmérés. 
A levezetés helyének és preventív szerepének megértése. 
A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.  
A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.  
Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 
A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása. 
A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer 
betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.  
Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” ismerete és annak 
alkalmazása a gyakorlatban. 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos 
végrehajtása. 
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabályozott 
energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 
A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.  
A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, valamint azok 
mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) ismerete. 
Manipulatív természetes mozgásformák 
A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 
A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és szabályozott 
energiabefektetéssel.  
A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élményének 
megerősödése. 
A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 
A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  
Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is. 
A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és leugrás. 
Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 
Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben 
viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 
A tempóváltozások érzékelése és követése. A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi 
funkciójának ismerete. 
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 
A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve 
történő végrehajtása, változó körülmények között. 
A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 
A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve 
játékban. 
Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  
A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 
A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 
A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  
Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során. 
Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. 
Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése. 
Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 
A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 
A sportszerű viselkedés értékké válása. 
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 
Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. 
Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. 
A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása.  
A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása. 
A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 
Az saját agresszió kezelése. 



Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 
Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 
A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, alaptechnikai és 
taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  
A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása szabad játéktevékenység 
során. 
A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó veszélyforrások 
ismerete. 

4. évfolyam 

Előkészítő és preventív mozgásformák 
Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. 
Önálló pulzusmérés. 
A levezetés helyének és preventív szerepének megértése. 
A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.  
A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.  
Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. 
A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása. 
A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer 
betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.  
Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” ismerete és annak 
alkalmazása a gyakorlatban. 
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos 
végrehajtása. 
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabályozott 
energiabefektetéssel, eszközzel, társakkal. 
A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.  
A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, valamint azok 
mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) ismerete. 
Manipulatív természetes mozgásformák 
A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. 
A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és szabályozott 
energiabefektetéssel.  
A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élményének 
megerősödése. 
A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. 
A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. 
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban  
Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is. 
A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és leugrás. 
Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során. 
Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben 
viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. 
A tempóváltozások érzékelése és követése. A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi 
funkciójának ismerete. 
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 
A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve 
történő végrehajtása, változó körülmények között. 
A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 
A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve 
játékban. 
Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.  
A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. 
A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 
A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.  
Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során. 
Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. 
Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése. 



Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. 
A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. 
A sportszerű viselkedés értékké válása. 
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 
Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. 
Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. 
A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása.  
A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása. 
A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés. 
Az saját agresszió kezelése. 
Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 
Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. 
A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, alaptechnikai és 
taktikai elemeinek ismerete, alkalmazása.  
A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása szabad játéktevékenység 
során. 
A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó veszélyforrások 
ismerete. 

5. évfolyam 

Természetes és nem természetes mozgásformák  
A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. 
Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában. 
A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas 
mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású 
végrehajtása. 

 
A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 
A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A biomechanikailag helyes 
testtartás kialakítása. 
Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. 
A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 
Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan. 
Fejesugrással vízbe ugrás. 
Az uszodai rendszabályok természetessé válása. 
A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 
Sportjátékok 
A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása testnevelési 
játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban. 
Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes végrehajtására és 
tudatos kontrollálására. 
A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása. 
Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a sportjátékokban. 
Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon vagy egyéb szervezeti 
formában. 
Atlétika jellegű feladatok 
A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 
A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.  
A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfelelően. 
Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok 
felhasználásával.  
A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  
A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében. 
Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.  
Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában. 
Torna jellegű feladatok  
A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakorlatokban – szükség 
esetén segítségadás mellett. 
A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása. 



A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek megfelelő 
magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. 
Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. 
Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és kargyakorlatokkal. 

gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, zenére is. 
A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatelemeinek bemutatása.  
A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően helyes 
végrehajtása.  
A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási megoldások elfogadása.  
A balesetvédelmi utasítások betartása. 
Segítségnyújtás a társaknak. 
Alternatív környezetben űzhető sportok 
A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása. 
A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. 
A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti összefüggés 
ismerete. 
A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési 
szabályainak elfogadása és betartása.  
A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon. 
Önvédelmi és küzdőfeladatok 
Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös tekintettel a 
tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás végrehajtása. 
A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. 
Jártasság néhány önvédelmi fogásban. 
A test-test elleni küzdelmet vállalása. 
Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. Érzelmek és az esetleges 
agresszió szabályozása. 
Mások teljesítményének elismerése. 
A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. 
A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és alkalmazása. 
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7. évfolyam 

Természetes és nem természetes mozgásformák  
Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 
Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 
Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 
Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 
Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.  
A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 
Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs folyamatok 
összekapcsolása. 
Sportjátékok 
Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. 
Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.  
A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.  
A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 
A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása.  
Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, vélemények 
szóban történő kifejezése.  
Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 
Atlétika jellegű feladatok 
Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 
Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 
versenyszabályoknak megfelelően. 
Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 



Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések és a 
befejező mozgások összekapcsolása. 
A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 
Torna jellegű feladatok 
A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a torna jellegű 
mozgásokban. 
Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a gyakorlásban, 
gyakorlat-összeállításban. 
A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő magasságon. 
Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhangban történő 
végrehajtása. 
Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok végrehajtásában. 
Alternatív környezetben űzhető sportok 
Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra épülő 
sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb belső motiváció 
némelyik területén. 
Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.  
A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel kapcsolatos 
előnyök, rutinok területén jártasság. 
A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 
A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és újszerű 
mozgásanyagainak elsajátításában.  
A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 
Önvédelmi és küzdőfeladatok  
A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő alkalmazása. 
A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi gyakorlatainak 
kontrollált végrehajtása társsal. 
Állásküzdelemben jártasság. 
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Évfolyam Vizsgakövetelmények 

5. évfolyam 

Az ókori,kora középkori  egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével az 
egyetemes emberi értékek elfogadása, a családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás 
élményének személyes megélése. 
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a 
munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. 
A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak 
azonosítása. 
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, 
amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. 
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a 
közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli. 
Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk 
megkülönböztetni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által 
megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a 
mindennapokat.  
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen 
befolyásolják. 
Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek 
létfenntartását. Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és 
pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek 
alkotnak rétegeket, csoportokat. 
Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség 
összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak.  
Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben 
összekapcsolódnak. Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása 
során. 
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között,és legyen képes 
a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 
Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők 
csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. 
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, 
cselekedeteket.  
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, különböző 
médiumok anyagából. 
Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és 



értelmezésére,  vizuális vázlatok készítésére.  
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól 
készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.  
Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és 
kiselőadást tartani. 
Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai 
számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 
Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket 
megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni 
vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen. 
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe 
vételére. 

6. évfolyam 

A középkori és koraújkori egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével az 
egyetemes emberi értékek elfogadása, a családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás 
élményének személyes megélése. 
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a 
munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. 
A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak 
azonosítása. 
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, 
amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. 
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a 
közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli. 
Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk 
megkülönböztetni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által 
megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a 
mindennapokat.  
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen 
befolyásolják. 
Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek 
létfenntartását. Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és 
pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek 
alkotnak rétegeket, csoportokat. 
Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség 
összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak.  
Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben 
összekapcsolódnak. Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása 
során. 
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között,és legyen képes 
a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 
Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők 
csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. 
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, 
cselekedeteket.  
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, különböző 
médiumok anyagából. 
Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és 
értelmezésére,  vizuális vázlatok készítésére.  
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól 
készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.  
Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és 
kiselőadást tartani. 
Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai 
számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 
Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket 
megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni 
vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen. 
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe 



vételére. 

7. évfolyam 

Az újkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával a jelenben 
zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása. 
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. 
technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi 
tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése. 
Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak 
azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése. 
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, 
amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését. 
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a 
közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani 
ellentétes értékelésre. 
Ismerje a XIX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb 
jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az államalapítástól kezdve, napjainkig. 
Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-
egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére. 
 Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, 
történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő 
fontosabb történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot 
közvetlenül vagy közvetetten érintik. 
Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és vallási 
körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű 
rendszere épült ki. 
Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó szellemi 
mozgalmak és dokumentumok. 
Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és 
lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel 
hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet 
tagjainak tekintendők. 
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű emberek 
alkotnak rétegeket, csoportokat. 
Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani a 
feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból. 
Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, betegségeket, 
terrorizmust, munkanélküliséget. 
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes 
egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.  
Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert 
jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és 
kulcsszavakat.  
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket 
megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.  
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól 
készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.  
Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni, 
kiselőadást tartani, illetve érvelni. Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló 
gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe 
vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

8. évfolyam 

A modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával a 
jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása. 
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. 
technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi 
tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése. 
A modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, 
a hasonlóságok és különbségek felismerése. 



A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, 
amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését. 
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a 
közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani 
ellentétes értékelésre. 
Ismerje a XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb jelenségeit, 
jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az államalapítástól kezdve, napjainkig. 
Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-
egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére. 
 Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, 
történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő 
fontosabb történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot 
közvetlenül vagy közvetetten érintik. 
Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és vallási 
körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű 
rendszere épült ki. 
Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó szellemi 
mozgalmak és dokumentumok. 
Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és 
lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel 
hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet 
tagjainak tekintendők. 
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű emberek 
alkotnak rétegeket, csoportokat. 
Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani a 
feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból. 
Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, betegségeket, 
terrorizmust, munkanélküliséget. 
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes 
egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.  
Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert 
jelenségeket, eseményeket összehasonlítani. 
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és 
kulcsszavakat.  
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket 
megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.  
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól 
készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.  
Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni, 
kiselőadást tartani, illetve érvelni. Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, 
tudja azonosítani a reklám és médiapiac jellegzetességeit. 
Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és 
kiselőadást tartani. 
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe 
vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 
Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és diákjogokat, 
valamint a társadalmi szolidaritás különböző formáit. 

Vizuális kultúra 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

1. évfolyam 

Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 
Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 
eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű 
figyelembevételével. 
A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 
Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, 
térbeli hely és irány, felismerése, használatára. 



A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.  
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése. 

2. évfolyam 

Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 
Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 
eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű 
figyelembevételével. 
A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 
Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, 
térbeli hely és irány, felismerése, használatára. 
A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.  
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése. 

3. évfolyam 

Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése. 
Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, 
ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  
Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 
rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata. 
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok 
használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.  
A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további 
differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép). 
Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a 
tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően. 

4. évfolyam 

 Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő            
értelmezése. 
Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, 
ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.  
Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 
rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata. 
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok 
használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.  
A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további 
differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép). 
Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a 
tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően. 

5. évfolyam 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során a 
vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. 
Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban. 
Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű 
mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. 
A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját 
jelzésrendszerek kialakítása. 
Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása 
különböző alkotó jellegű tevékenység során. 
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések 
megfogalmazása. 
Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység során. 
Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 
A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos 
megfogalmazása. 
Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. 
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

6. évfolyam 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során a 
vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. 
Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban. 
Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű 
mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. 



A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját 
jelzésrendszerek kialakítása. 
Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása 
különböző alkotó jellegű tevékenység során. 
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések 
megfogalmazása. 
Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység során. 
Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 
A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos 
megfogalmazása. 
Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. 
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

7. évfolyam 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység 
során adott célok kifejezése érdekében. 
Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében.  
Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak 
megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. 
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű 
értelmezése. 
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések 
megfogalmazása. 
Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos 
használata az alkotótevékenység során. 
A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák 
rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 
A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció szövegszervező 
alapeszközeinek felismerése. 
Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói szándék 
és nézői elvárás karaktere szerint. 
Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 
A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a 
meghatározó alkotók műveinek felismerése. 
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása. 
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

8. évfolyam 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység 
során adott célok kifejezése érdekében. 
Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében.  
Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak 
megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. 
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű 
értelmezése. 
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések 
megfogalmazása. 
Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos 
használata az alkotótevékenység során. 
A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák 
rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 
A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció szövegszervező 
alapeszközeinek felismerése. 
Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói szándék 
és nézői elvárás karaktere szerint. 
Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 
A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a 
meghatározó alkotók műveinek felismerése. 



Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása. 
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

Környezetismeret 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

1. évfolyam 

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. 
Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napszakos változások 
felismerése és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel 
kapcsolatos piktogramok értelmezése; az időjáráshoz illő szokások.  
Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása 
tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi tulajdonságok és a felhasználás 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 

2. évfolyam 

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. 
Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napszakos változások 
felismerése és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel 
kapcsolatos piktogramok értelmezése; az időjáráshoz illő szokások.  
Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása 
tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi tulajdonságok és a felhasználás 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 

3. évfolyam 

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. 
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 példán keresztül, a hagyományok 
szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, 
illetve felépítésében. 
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a 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. 
Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének 
ismerete.  
Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és a 
problémák megoldásában 

4. évfolyam 

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. 
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 példán keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel 
való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében. Az élőlények szerveződési 
szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a 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. Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány 
fő kulturális és természeti értékének ismerete. Informatikai és kommunikációs eszközök 
irányított használata az információkeresésben és a problémák megoldásában  

 

 

Természetismeret 

Évfolyam Vizsgakövetelmények 

5. évfolyam 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 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. Erősödjön a természet és 
a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi értékek védelmére. Legyen 
képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. csoportban 
biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni.  

6. évfolyam A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, 
jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából 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. Tudjon tájékozódni a 
térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel 
az információszerzés folyamatában. Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi 
tevékenység környezeti hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási 
szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez. Legyen nyitott, érdeklődő a 
világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével legyen képes tudása 
bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.  

 


