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Az osztályozóvizsgák tantárgyankénti,
évfolyamonkénti követelményei
A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei

1. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető
szabályaival, alkalmazza őket.
Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit.
A kérdésekre értelmesen válaszoljon.
Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és
köszöntésének udvarias nyelvi formáit.
A megismert betűkkel ismerje az olvasás technikáját, 2-3 betűs szavakat
tudjon elolvasni.
Legyen képes szavakat, rövid mondatot önálló olvasással megismerni és megérteni.
Szöveghűen mondjon el 2-3 memoritert.
Ismerje az írott és nyomtatott kisbetűket, rendelkezzen megfelelő számú szókinccsel.
Írása legyen rendezett, pontos: a betűket olvashatóan alakítsa és kapcsolja egymáshoz.
Ismert szavakat írjon le másolással.
Szavak írottról másolását kevés (2-3) hibával legyen képes megoldani.
Írása legyen rendezett.

Angol nyelv - Német nyelv
Hallott szöveg értése:
Az idegen nyelvű óravezetés, utasítások követése. A tananyag hallás utáni gyakorlatainak
megoldása. Részvétel egyszerű kommunikációs helyzetekben.
Beszédkészség:
A helyes hangsúly és a hangképzés elsajátítása. Egyszerű információk kérése és adása.
Dalok, mondókák előadása.
Nyelvi funkciók angol nyelvből (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések
példák):
-

köszönési formák -üdvözlés és elköszönés- értelmezése és kifejezése (Hello. Hi. Good
morning. Good afternoon. Goodbye. Bye-bye!)

-

köszönet kifejezése (Thanks /a lot/. Thank you.)

-

bemutatkozás megfogalmazása (My name is … I’m ….)

személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? How old are
you? I’m 9.)
-

hogylét iránti érdeklődés (How are you?)
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-

hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)

-

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry.)

-

dolgok, személyek megnevezése (What is this? It’s a/an…)

igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.)
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Read.)
Nyelvi elemek, struktúrák angol nyelvből (a zárójelben olvasható angol nyelvű
kifejezések példák):
-

a létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m ..., I’m not …, Are you …? Is he
…?)

felszólító mód: (Come here.)
-

mennyiségi viszonyok: egyes és többes számú főnevek (dog, dogs)

-

mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …)

Nyelvi funkciók német nyelvből (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések
példák):
-

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten
Tag! Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!)

-

köszönet kifejezése (Danke schön. Danke.)

-

köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.

-

bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter.)

-

személyre vonatkozó információkérés, információadás (Wie heißt du?,Wie alt bist du?
Ich bin 7. )

-

hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?)

-

hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht
so gut.)

-

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.)

-

dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter.
Das ist schön.)

-

igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein.)

-

utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte!)

Nyelvi elemek, struktúrák német nyelvből (a zárójelben olvasható német nyelvű
kifejezések példák):
-

létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …., Du bist …., Bist du …?)

-

felszólító mód (Komm her.)
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-

mennyiségi viszonyok: egyes számú főnevek (Schüler, Katze, Hund) számok (eins,
zwei…)

Matematika
Gondolkodási és megismerési módszerek
- Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint.
- Állítások igazságtartalmának eldöntése.
- Összehasonlítás. Közös tulajdonság felismerése.
- Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
- Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Számtan, algebra
- Számok írása, olvasása (20-as számkör). Helyi érték fogalma.
- Római számok írása, olvasása (I, V, X)
- Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok
nagyság szerinti összehasonlítása.
- Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
- Matematikai jelek: +, –, =, <, >, ismerete, használata.
- Összeadás, kivonás szóban és írásban.
- Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
- Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
- Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum
kiszámítása. A tanuló figyelme tudatosan irányítható.
Geometria
- Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
-

A test és a síkidom megkülönböztetése.

-

Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.

-

Tájékozódási képesség, irányok ismerete.

-

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése.

-

A szabvány mértékegységek: dm, m, dl, l, kg, óra, nap, hét, hónap, év.
Mérőeszközök használata.

-

Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni, társait
segíteni, együttműködni.

Összefüggések, függvények, sorozatok
-

Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat
folytatása.

-

Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.

-

Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni.

Valószínűség, statisztika
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-

Kísérletek végzése, eredmények feljegyzése, közös munka végzése.

-

Adatokról megállapítások megfogalmazása.

-

A véletlen, biztos, lehetetlen fogalma.

Etika
A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól,
tisztában van legfontosabb személyi adataival. Meggyőződik róla, hogy a hiányosságok
javíthatók, a kitűzött célok teljesíthetők. Csoportos tevékenységek keretében felismeri és
megjeleníti az alapérzelmeket, az alapérzelmeken kívül is megnevezi a saját érzelmi
állapotait. Felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel,
azonosítja saját viselkedésének jellemző elemeit. Képes érzelmileg kötődni környezetéhez
és a körülötte élő emberekhez. Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe
véve kommunikálni környezete tagjaival. A beszélgetés során betartja az udvarias
társalgás elemi szabályait. Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát.. Képes rá, hogy érzéseit,
gondolatait mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze. Képes azonosítani a szeretet és
elfogadás jelzéseit. Felismeri az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő bizalmi
személyt, akihez segítségért fordulhat. Érdeklődést mutat Magyarország történelmi
emlékei iránt, felismer közülük néhányat. Felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy
a környezetében előforduló állatokról, növényekről. Megismer néhány veszélyeztetett fajt,
ezek veszélyeztetettségének okait, megfogalmazza, miért szükséges az élővilág védelme.
Fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehetők a
környezetvédelmi szempontok.

Ének-zene
Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen
különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása,
mely játékos módszerekkel érhető el.
A magyar zenepedagógiai hagyományoknak megfelelően a fejlesztés alapja a pedagógus
és a tanulók közös alkotó munkája.
A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal
emlékezetből c’–a’ 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 (egyenletes mérő és a dal ritmusa).
A 2/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. Ismerik a vonalrendszert.
A tanult zenei elemeket (ritmus: negyed, nyolcad pár, negyed szünet (tá, titi, szün);
dallam: szó, mi, lá hangok) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). A megismert
ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg
csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid
dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári segítséggel szolmizálva éneklik.
Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat
szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik
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hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és
örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműveket. Felismeri a zongora hangját.
Felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyeskar hangzását. Meg tudja
különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól. Szóval, rajzzal, egyénileg,
párban vagy csoportosan – kifejezi a zene által benne keltett érzéseket.

Vizuális kultúra
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 felszerelés önálló rendben tartása. 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 médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang,
cselekmény) azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése
(pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező
eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok hatását). Az alkotó és befogadó
tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése. Saját és társai vizuális
munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza. A közvetlen környezet elemeinek
és épülettípusainak (pl. utca, tér, nevezetes épület, játszótér, saját szoba) megfigyelése
adott helyszínen vagy emlékezetből, megfigyelési szempontok szerinti megörökítése
különböző technikákkal ( pl. rajzolás, festés, mintázás, montázs)

Technika és tervezés
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 ismerete. Példák ismerete az egészséges,
korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén. A hétköznapjainkban használatos
anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és
vizsgálatok alapján. Életkori szintnek megfelelő probléma felismerés, problémamegoldás.
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok,
szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása. Mintakövetéssel és önállóan. adott
szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult
munkafolyamatokat. Ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét, az egészségmegőrzés
tevékenységeit. 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. Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos
alkalmazása. Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. Ismeri a
környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. Rendelkezik az
életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási képességgel.

Testnevelés és sport
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A funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformák kombinációit koordináltan hajtja
végre.
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
-

tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását
elősegítő gyakorlatokat

-

ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait.

Kúszások és mászások
-

tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását
elősegítő gyakorlatokat

-

mozgásműveltsége szintjénél fogva megkísérli végrehajtani a keresztező mozgásokat.

Járások, futások
-

megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat;

-

futását összerendezettség jellemzi.

Szökdelések, ugrások
-

a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit végrehajtja.

Dobások, ütések
-

a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit végrehajtja.

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
-

tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását
elősegítő gyakorlatokat.

Labdás gyakorlatok
-

a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a
játékokban;

-

játék- és együttműködési készsége megmutatkozik;

-

játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;

-

a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.

-

labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő
folyamatos, célszerű játéktevékenységet.

Testnevelési és népi játékok
-

a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a
játékokban;

-

játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;

-

a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.

7

-

a testnevelési és népi játékokban célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat;

-

játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek alkalmazására törekszik, játék- és
együttműködési készsége megmutatkozik;

Küzdőfeladatok és –játékok
-

játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;

-

a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.

-

vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust.

Foglalkozások alternatív környezetben
-

nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő
alkalmazására, végrehajtására

-

ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn

a szabadban végzett foglalkozások során ügyel környezete tisztaságára és rendjére.

2. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Memoriter
Szabadon választható versek, népköltészeti mondókák, sorolók, nyelvtörők, verses mese
elmondása fejből szöveghűen, a tanult mondatfonetikai eszközök alkalmazásával.
Mennyiségét a tanulócsoport teherbíró képességét figyelembe véve kívánatos
meghatározni. Szöveghűen felidézi a következő szépirodalmi műveket, illetve azok
részleteit: József Attila: Altató; Petőfi Sándor: Anyám tyúkja, kortárs magyar lírikusok
műveiből néhány alkotás. Válogatás a tankönyv szabadon választott verseiből.
Szerzők és művek
Népköltészet:
Mondókák, népdalok, kiszámolók, népi játékok, találós kérdések, magyar népmesék,
hazai nemzetiségek és más népek meséi, mesefajták; mondák, legendák.
Klasszikus magyar szerzők gyermekversei, meséi.
Szerzők: Benedek Elek, Fekete István, Illyés Gyula, Lázár Ervin, Petőfi Sándor, Wass
Albert.
Klasszikus európai szerzők gyermekversei, meséi.
Kortárs magyar szerzők
gyermekversei, meséi.

Angol nyelv - Német nyelv
Hallott szöveg értése:
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Az idegen nyelvű óravezetés, utasítások követése. A tananyag hallás utáni gyakorlatainak
megoldása. Részvétel egyszerű kommunikációs helyzetekben.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a
szövegekben, a szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos
feladatok segítségével.
Beszédkészség:
A helyes hangsúly, a hanglejtés és a hangképzés elsajátítása.
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi
eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás
egyszavas válaszokkal, cselekvéssel.
Társaival közösen előad egyszerű szöveget, párbeszédet, tanári segítséggel.
Olvasott szövegértése:
Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak
helyes felolvasására.
Íráskészség:
Képes játékos írásbeli feladatok készítésére és megoldására a szöveg szintjén.

Matematika
Gondolkodási és megismerési módszerek
- Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
- Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése,
megnevezése.
- Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
- Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Számtan, algebra
- Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték
fogalma.
- Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C).
- Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok
nagyság szerinti összehasonlítása.
- Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
- Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.
- Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
- Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
- A műveletek sorrendjének ismerete.
- Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
- Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
- Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum
kiszámítása. A tanuló figyelme tudatosan irányítható.
Geometria
- Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
- A test és a síkidom megkülönböztetése.
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Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány
mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év.
Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti
összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata.
- Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni, társait
segíteni, együttműködni.
Összefüggések, függvények, sorozatok
- Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat
folytatása.
- Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
- Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni.
Valószínűség, statisztika
- Kísérletek végzése, eredmények feljegyzése, közös munka végzése.
- Adatokról megállapítások megfogalmazása.
- A véletlen, biztos, lehetetlen fogalma.
-

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

Környezetismeret
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.
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Ének-zene
A tanulók 40 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 (egyenletes mérő és a dal ritmusa).
A 2/4 és a 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. Ismerik a vonalrendszerben az alsó
pótvonal helyét.
A tanult zenei elemeket (ritmus: félérték (táá), szüün; dallam: dó, ré, lá hangok) felismerik
kottaképről (kézjel, betűkotta).
A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan
szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett
rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári segítséggel szolmizálva éneklik.
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.

Vizuális kultúra
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 felszerelés önálló rendben tartása. 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. Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. Médiumok azonosítása,
igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, illetve reflektív
médiahasználat. Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának
felismerése. A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény)
azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl.
médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező
eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok hatását). A személyes kommunikáció
és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése. Az életkorhoz
igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek felismerése. Az
alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.

Életvitel és gyakorlat
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,
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tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a
tapasztalatok megfogalmazása. Életkori szintnek megfelelő probléma felismerés,
problémamegoldás. Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett
szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete. Célszerű takarékosság
lehetőségeinek ismerete. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok,
textilek magabiztos alakítása. Építés mintakövetéssel és önállóan. Az elvégzett munkáknál
alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata. A munka közbeni célszerű
rend, tisztaság fenntartása. Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati
alkalmazása. Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. A
közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos
alkalmazása. A kulturált és balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön
és személygépkocsiban történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása. Az
alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.

Testnevelés és sport
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.
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 alapkészségek 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 jellegű feladatmegoldásokban és
gyermektáncokban
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. Közepes és nagy intenzitású mozgások többször rövid ideig történő fenntartása
játékos körülmények között, illetve játékban. Tartós futás egyéni tempóban, akár járások
közbeiktatásával is.
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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. A sporteszközök kreatív felhasználása a
játéktevékenység során. Az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak
ismerete.

3. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
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, közös élményekről, tevékenységekről
való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő magatartással
segítse.
Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának
megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos
véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen néhány fontos olvasási stratégiát.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos
figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az
iskola könyvtárát. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével
igazodjon el. Használja az ismert kézikönyveket.
A memoritereket szöveghűen mondja el.
Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. Biztonsággal
ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is.
A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek.
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.

Angol nyelv - Német nyelv

13

Hallott szöveg értése:
Az idegen nyelvű óravezetés, utasítások követése. A tananyag hallás utáni gyakorlatainak
megoldása. Részvétel egyszerű kommunikációs helyzetekben.
Beszédkészség:
A helyes hangsúly, a hanglejtés és a hangképzés elsajátítása. Egyszerű információk kérése
és adása. Dalok, mondókák, nyelvtörők, rövid történetek, mesék előadása. Rövid jelenetek
előadása párban vagy csoportban. Interakciók az osztályban, „osztálynyelv” használata.
Olvasott szöveg értése:
Rövid szöveg feldolgozása illusztrációk és tanári irányítás segítségével. Ismert szöveg
hangos olvasása.
Íráskészség:
Összekevert betűkből szóalkotás. Szövegből, mondatokból kihagyott szavak pótlása.
Születésnapi köszöntő írása minta alapján.

Matematika
Gondolkodási és megismerési módszerek
- Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
- Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.
- Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
- Az összes eset megtalálása (próbálgatással).
Számtan, algebra
- Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
- Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése,
előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.
- Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.
- A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.
- Fejben számolás százas számkörben.
- A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.
- Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek
tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.
Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.
- Műveletek ellenőrzése.
- Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv,
becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
- Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.
Geometria
- Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.
- A szabvány mértékegységek: mm, km, cl, hl, g, t, másodperc. Átváltások
szomszédos mértékegységek között.
- Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
- Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel,
felismerésük, jellemzőik.
- A test és a síkidom közötti különbség megértése.
- Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői. Gömb felismerése.
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Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással,
rajzzal, színezéssel.
- Négyzet, téglalap kerülete.
Összefüggések, függvények, sorozatok
- Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok
felismerése, készítése.
- Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
- A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
Valószínűség, statisztika
- Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak
értelmezése.
- Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
- Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem
biztos tapasztalati ismerete.
Informatikai ismeretek
- Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata.
- Egy rajzoló program ismerte; egyszerű ábrák elkészítése, színezése.
-

Etika
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. 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 rátekinteni. Képes jelenségeket, eseményeket és
helyzeteket értékelni.

Környezetismeret
Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az
egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. Az életkornak megfelelően a
helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő helyzetekben. Képesség adott
szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű
kísérleti tanulmányozására. A 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. Néhány fő kulturális és természeti
értékének ismerete. Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az
információkeresésben és a problémák megoldásában.

Ének-zene
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A tanulók 20 dalt (15 népzenei és 15 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 a dalok élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával.
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. A 3/4-es és 4/4-es
metrumot helyesen hangsúlyozzák.
A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik
kottaképről (kézjel, betűkotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus
gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan.
Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Fejlődik zenei memóriájuk és
belső hallásuk.
Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket.
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Vizuális kultúra
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. Különböző típusú médiaszövegek felismerése. A
médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi
hatásának felismerése. Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak
ismerete. Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések
megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása. A médiaszövegek előállításával,
nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes
alkalmazása élőszóban. A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás,
ismeretszerzés) megismerése. Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és
mobilhasználat szabályainak ismerete. A hálózati kommunikációban való részvétel során
fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása. Életkorhoz igazodó fejlesztő,
kreatív internetes tevékenységek megismerése.

Életvitel és gyakorlat
Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek 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. Egyszerű tárgyak elkészítése
mintakövetéssel. Munkaeszközök szakszerű, balesetmentes használata. A gyalogosokra
vonatkozó közlekedési szabályok tudatos alkalmazása. Aktív részvétel, önállóság és
együttműködés a tevékenységek során. Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos
gyakorlati alkalmazása.

Testnevelés és sport
Előkészítő és preventív mozgásformák
Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása zenére is. Pulzusmérés. A
levezetés helyének és preventív szerepének megértése. A nyújtó, erősítő, ernyesztő és
légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete. A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb
alakzatok, térformák kialakítása. Az alapvető tartásos és mozgásos elemek bemutatása. A
játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer
betartásában és a sportszerűen viselkedés terén.
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos
végrehajtása. Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások eszközzel, társakkal. A
játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása. A természetes hely- és
helyzetváltoztató mozgások megnevezése.
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Manipulatív természetes mozgásformák
A manipulatív természetes mozgásformák, folyamatos és magabiztos végrehajtása. A
rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élményének
megerősödése. A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása. Természetes
mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban és gyermektáncokban. A
képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre történő fel- és leugrás. Gurulások,
átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben viszonylag
stabil egyensúlyi helyzet. A tempóváltozások érzékelése és követése. A korának
megfelelő többféle táncstílus ismerete.
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban
A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok precizitásra törekedve történő végrehajtása. A 3
lépéses dobóritmus ismerete. A közepes és nagy intenzitású mozgások többször hosszabb
ideig történő fenntartása játékos körülmények között, illetve játékban. Tartós futás egyéni
tempóban, akár járások közbeiktatásával is. A Kölyökatlétika eszközrendszerének
ismerete. A Kölyökatlétikával kapcsolatos pozitív élmények kifejezése.
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai
feladatmegoldásaiban
A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete. Az alaptechnikai elemek ismerete az
előkészítő játékok során. Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. Törekvés a
legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés.
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban
Előre és hátra esés, tompítással. A tolások, húzások erőkifejtésének optimalizálódása. A
grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása. A sportszerű küzdés, az asszertív
viselkedés betartására törekvés. Az önvédelmi feladatok céljának megértése.
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben
A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának,
alaptechnikai és taktikai elemeinek ismerete. A szabadidős mozgásformák önszervező
módon történő felhasználása szabad játéktevékenység során. A szabadtéren (illetve
speciális környezetben) történő sportolással együtt járó veszélyforrások ismerete.

4. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
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 olvasson fel ismert szöveget. Életkorának
megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. 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
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iskola könyvtárát. 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 készítsen a tanult fogalmazási
ismeretek alkalmazásával.
Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. Biztonsággal
ismerje fel a tanult szófajokat, 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.

Angol nyelv - Német nyelv
KER szintben nem megadható.
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést,
az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre,
kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta
alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket
alkot.
Hallott szöveg értése
Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott
célnyelvi óravezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka
megszervezése, eszközhasználat). Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre
vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos,
játékos feladatok, manuális tevékenységek, mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték,
ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, társasjáték).
Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések
és kijelentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb
környezetére, mindennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve
válaszok).
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a
szövegekben, a szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos
feladatok segítségével.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok,
tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a
szövegértés során.
A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv
(játékos formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
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Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek,
kisfilmek, animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral,
tanulótársakkal, vendégekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.
Szóbeli interakció
Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek,
tárgyak segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel,
azaz egy-egy szóval, rövid mondattal.
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi
eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás
egyszavas válaszokkal, cselekvéssel.
Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések
feltevése.
Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket
tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal.
Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív
részvétel; nonverbális elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe,
mesemondásba való bekapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok
ismétlésével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid
cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások.
Összefüggő beszéd
Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei
kísérettel vagy bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy
tanárok részére.
Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek
segítségével vagy mozgással kísérve.
Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott
szerepjáték előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után.
Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat
tartalmazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli bemutatása).
Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása után közös vagy
önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy
hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás
kíséretével).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mozgással kísért rövid történetek,
cselekvéssorok, mesék, leírás (pl. tanulói munka bemutatása).
Olvasott szöveg értése
A tanuló észreveszi az anyanyelven, illetve a tanult idegen nyelven történő olvasás közötti
különbségeket.
Képes ismert szavak néma olvasására és megértésére, valamint tanári minta után a szavak
helyes felolvasására.
Képes rövid szöveg közös megismerése és feldolgozása után az önálló olvasására.
Bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
Követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát.
Felfedezi az ismert szavakat és kifejezéseket idegen forrásban.

20

Megtapasztalja az önálló célnyelvi olvasás élményét.
Íráskészség
Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény,
szókereső, akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása,
szógyűjtés).
Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok
szintjén (pl. képregény rajzolása, s ezekhez szövegbuborékok írása; tárgyak, képek
részeinek felcímkézése, üzenőfal létrehozása).
Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szöveg szintjén (pl. mesekönyv,
kiskönyv összeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű
társasjáték tervezése, szabályainak megfogalmazása tanári segítséggel).
Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való
önálló alkotása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Egyszerű hétköznapi témájú írott szövegek a szavak, kifejezések, egyszerű mondatok és
rövid szövegek szintjén.
Fogalomkörök – angol nyelv
- Cselekvés, történés, létezés kifejezése (Present forms of verb be, Present forms of
there is, there are)
- Birtoklás kifejezése (Present forms of have got, Possessive adjectives)
- Térbeli viszonyok: irányok, helymeghatározás
- Időbeli viszonyok (When? What’s the time?)
- Mennyiségi viszonyok (Singular, plural forms of nouns, Cardinal numbers 1 –100)
- Logikai viszonyok: kérdőszók
- Szövegösszetartó eszközök: Linking words
- Modalitás (Can)
Fogalomkörök – német nyelv
- Cselekvés, történés, létezés kifejezése: jelenidejűség: igeragozás, elváló igekötős
igék, önözés
- jövőidejűség: jelen idő + időhatározó
- Birtoklás kifejezése: birtokos névmások (alany- és tárgyeset), haben; Genitiv -s
végződés főneveknél
- Térbeli viszonyok: irányok, helymeghatározás
- Időbeli viszonyok: gyakoriság, időpont
- Mennyiségi viszonyok: sorszámnevek, többes szám
- Minőségi viszonyok: melléknevek határozói szerepben, melléknevek fokozása
(alap-, közép- és felsőfok), kicsinyítő képző (-chen)
- Modalitás: módbeli segédigék (können, müssen), Modalverb müssen + Infinitiv
- Esetviszonyok: névszók a mondatban, határozatlan névelő (alany- és tárgyeset),
határozott névelő (alany- és tárgyeset), grammatikai nemek, tagadás
(Negationswort, Negativartikel)
- Szövegösszetartó eszközök: kötőszók, névmások (alany- és tárgyesetben),
kérdőszavak, szórend (kijelentő, kérdő, felszólító mondat), lényeges mondatrész
kiemelése a mondat elejére helyezéssel

Matematika
Gondolkodási és megismerési módszerek
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- Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
- Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.
- Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
- A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.
- Az összes eset megtalálása (próbálgatással).
Számtan, algebra
- Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték
fogalma 10 000-es számkörben.
- Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
- Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése,
lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.
- Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben.
- Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.
- A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.
- Fejben számolás százas számkörben.
- A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.
- Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek
tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.
Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.
- Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás kétjegyű, osztás egyjegyű
számmal írásban.
Műveletek ellenőrzése.
- Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv,
becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.
- Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.
Geometria
- Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.
- A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Átváltások
szomszédos mértékegységek között.
- Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
- Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel,
felismerésük, jellemzőik.
Kör fogalmának tapasztalati ismerete.
- A test és a síkidom közötti különbség megértése.
- Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.
- Gömb felismerése.
- Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással,
rajzzal, színezéssel.
- Négyzet, téglalap kerülete.
- Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.
Összefüggések, függvények, sorozatok
- Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok
felismerése, készítése.
- Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
- A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
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Valószínűség, statisztika
- Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak
értelmezése.
- Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.
- Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem
biztos tapasztalati ismerete.
Informatikai ismeretek
- Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata.
- Egy rajzoló program ismerte; egyszerű ábrák elkészítése, színezése.
- Együttműködés interaktív tábla használatánál

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

Környezetismeret
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. Az élőlények szerveződési szintjeinek és az
életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és
adott szempontsor szerint. Egy természetes életközösség bemutatása. Magyarország
elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének ismerete.
Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és
a problémák megoldásában.

Ének-zene
A tanulók 20 dalt (15 népzenei és 5 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 a dalok élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával.
Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy
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betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Többszólamú éneklési
készségük fejlődik (ritmus osztinátó, kánon).
Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek ritmusvariációt,
ritmussort alkotni. A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.
A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik
kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és
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
szolmizálják.
Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudják nevezni a
zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. 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.

Vizuális kultúra
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. Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak
közötti tudatos választás. A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív
kifejezőeszközök és azok érzelmi hatásának felismerése. Kép- és hangrögzítő eszközök
használata elemi technikáinak ismerete. Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját
gondolatok, érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása. A
médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos
alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban. A média alapvető funkcióinak
(tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése. A médiaszövegekben
megjelenő információk valóságtartalmának felismerése. Az életkorhoz igazodó
biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati
kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok
elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek
megismerése.

Életvitel és gyakorlat
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
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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.

Testnevelés és sport
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 légző gyakorlatok 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.
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 energia-befektetéssel, 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 energia-befektetéssel. 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 jellegű feladatmegoldásokban és gyermektáncokban.
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 korának megfelelő többféle
táncstílus ismerete. A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának
ismerete.
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban
A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok precizitásra törekedve történő végrehajtása,
változó körülmények között. A 3 lépéses dobóritmus ismerete. A közepes és nagy
intenzitású mozgások többször hosszabb ideig történő fenntartása játékos körülmények
között, illetve játékban. Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. A
Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete. A Kölyökatlétikával kapcsolatos
pozitív élmények kifejezése.

25

Természetes mozgásformák
feladatmegoldásaiban

a

sportjátékok

alaptechnikai

és

taktikai

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.
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5. évfolyam
Magyar nyelv
A továbbhaladáshoz szükséges ismeretek, fogalmak:.
A kommunikáció alapjai c. témakör ismeretei
 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek ismerete, alkalmazása és üzenetének felismerése
a mindennapi beszédhelyzetekben
 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek ismerete, alkalmazása
 A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása
 A kommunikáció tényezőinek ismerete
 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása
 A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak ismerete
Fogalmak
természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna,
beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly,
hanglejtés, tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés,
kérés
Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan c. témakör ismeretei
 Az alapvető helyesírási szabályok ismerete (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány
elve, egyszerűsítés elve)
 A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben, és tudatos alkalmazása
a szövegalkotásban
Fogalmak
hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve,
egyszerűsítés elve) elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő
mondatalkotás, határozóragok megfelelő használata
Állandósult szókapcsolatok c. témakör ismeretei
 Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások értelmezése
 A leggyakoribb mindennapi metaforák
Fogalmak
állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi
metaforák
A nyelvi szintek: a beszédhang, a fonéma, a szóelemek, a szavak, az összetett szavak
c. témakör ismeretei és feladatai
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 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak ismerete
 A beszédhangok csoportosításának alapjai
 A szavak szerkezetének felismerése
 A főbb szóelemek és funkciójuk (képző, jel, rag) felismerése, elkülönítése
 Nyelvi játékok, szójátékok, szóalkotás különféle módjai, digitális programok
Fogalmak
beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási szabályszerűségek,
szó, szóelem, egyszerű szó, összetett szó
Témakör: Hangalak és jelentés c. témakör ismeretei
 A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a felismerése
 Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a
rokon értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak
jelentése, felismerése
Fogalmak
egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő
szavak, jelentésmező
Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban c. témakör ismeretei és feladatai
 Különféle megjelenésű és típusú szövegek felismerése
 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata
 Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek
felismerése, alkalmazása
 Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, könyvismertetés, hagyományos
levél, elektronikus levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása
 Szövegtípusok III. (plakát, meghívó) jellemzőinek felismerése, alkalmazása
 Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési
szabályok ismerete
Fogalmak
elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél,
elektronikus levél, plakát, meghívó, könyvismertető

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei c. témakör
könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, folyóirat,
rovat, célcsoport, könyvismertetés
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Irodalom
A továbbhaladáshoz szükséges ismeretek és fogalmak:
Család, otthon, nemzet – kisepikai (mese, monda, mítosz) és lírai alkotások c
témakör ismeretei
 A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési
szempontok alkalmazása hasonló témájú szövegekben
 Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok
személyes élethelyzethez kapcsolása
Fogalmak:
népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland, motívum, monda, rege,
mítosz, valamint a témakörhöz választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó fogalmak:
hagyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, hazaszeretet, eredetmonda, dal,
életkép, idill, lírai én
Petőfi Sándor: János vitéz c. témakör ismeretei és feladatai
 A mű cselekményének megismerése, fő fordulópontjainak értelmezése
 A szöveg néhány részletében a poétikai eszközök felismerése, szerepük értelmezése:
verselés, szóképek, alakzatok
 Alapvető verstani és műfaji fogalmak megismerése, alkalmazása a mű bemutatásakor
Fogalmak:
verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés, verssor; felező tizenkettes,
páros rím; hasonlat, metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét
Szülőföld, táj c. témakör ismeretei
 A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező szövegek megértése,
összehasonlítása
 A táj- és környezetfestés eszközeiként szolgáló nyelvi formák felismerése lírai és
prózai szövegekben
 A szövegek vizuális értését erősítő ábrák, illusztrációk készítése különböző
technikákkal
Fogalmak: hagyomány, napló, személyesség, tájleírás, téma, útleírás, életkép, motívum,
líra, lírai én, dal, költői levél, próza, vers, ritmus, rím
Prózai nagyepika – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. témakör ismeretei
 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése
 Egyes szereplők jellemzése
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 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása
Fogalmak:
Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont,
megoldás, végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő
Egy szabadon választott magyar mese- vagy ifjúsági regény elemzése c. témakör
ismeretei Fekete István: Bogáncs című regénye alapján
 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása,
véleményalkotás
 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése
 Egyes szereplők jellemzése
 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása
Memoriter:
Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék
Petőfi Sándor: János vitéz (részlet)
Arany János: Családi kör (részlet)
Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet)

Angol nyelv - Német nyelv
Hallott szöveg értése
A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott
célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi
rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).
Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok;
manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).
A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból
álló szövegek megértése.
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.
A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális
elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb
összekapcsolása a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján
következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan.
Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának
megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
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szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve
beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a
korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi
országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.
Szóbeli interakció
A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális
eszközökkel) támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.
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 (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés,
köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen
környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése).
Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés,
magyarázat kérése.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).
Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos
megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi
játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás
az ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid
cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos
leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén
alapuló szövegek.
Összefüggő beszéd
Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló
előadása társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére.
Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.
Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok,
cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután).
Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl.
közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös
vagy önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl.
hangerő vagy hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy
mozgás kíséretével).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
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Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka
bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok.
Olvasott szöveg értése
Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok
felismerése.
Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció
készítése, képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása).
Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek
feladatokon keresztül történő feldolgozása.
Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös
olvasása.
Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról,
feliratokról) tárgyszerű információ szerzése.
Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása,
útbaigazítás).
Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek,
novellák).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások,
képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.
Íráskészség
Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.
Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend
bemutatása, emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése).
Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus
képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail).
Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése.
Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák,
ismertetők, PPT-k).
Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek
megváltoztatása, átírása.
Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, szabadversek).
Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban
vagy fórumban. A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél,
adatlap, bejegyzés, dalszöveg.
Angol nyelvi funkciók (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
-

köszönési formák -üdvözlés és elköszönés- értelmezése és kifejezése (Hello! Good
morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! How are you? Fine, thanks. I’m OK.)
köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.)
bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi! Nice to meet you.)
információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old
are you? I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday?
On 4th July. What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have
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you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes,
a brother. No, I haven’t.)
hogylét iránti érdeklődés (How are you?)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year!
Happy Easter!)
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti
levélben és e-mailben (Dear Peter, Best wishes)
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. I
think …)
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is
it like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in
Hungarian?)
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No,
I don’t.)
tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.)
nem értés megfogalmazása (I don’t understand.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for
me?)
alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are.
Sorry, I can’t.)
javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to
come to the cinema? Yes, sure.)
kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No,
thank you. Thank you.)
betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?)
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please.
Read the text, please.)

Angol nyelvi elemek, struktúrák (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
-

létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he
…? Who is he? What’s that?)
szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread
for breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)
cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she
crying? I’m not listening. I’m leaving.)
létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …?
Was he…? Who was there? What was that?)
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cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I
didn’t see the film. Did you visit Joe?)
jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.)
felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.)
kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?)
birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s
brother …)
mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children)
mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second,
third…)
mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got?
I’ve got a lot of/few CDs.)
mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you
got? I’ve got a lot of/little money.)
térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right,
in, on, under, opposite, next to, between …)
időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock,
on Monday, It’s eight. It’s quarter to eight.)
minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary
is the prettiest girl.)
minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse)
modalitás: ’can’ segédige (I can/can’t swim.)
szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that,
these, those), kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me,
him, them…), some/any (There are some pencils in the bag. Have you got any
sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some water in the vase., There isn’t
any juice in my glass.).

Német nyelvi funkciók (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten
Tag! Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!)
 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.)
 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.)
 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …)
 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.)
 Információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wo wohnst du? Ich
wohne in … Woher kommst du? Ich komme aus ...)
 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?)
 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht
so gut.)
 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.)
 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.)
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 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...!
Alles Gute! Viel Spaß!)
 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes
neues Jahr.)
 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és
e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße)
 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.)
 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist
nicht gut. Das finde ich toll.)
 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter. Das
ist schön.)
 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich
spiele auch!)
 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.)
 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.)
 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?)
 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.)
 betűzés kérésének kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.)
 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte. Lies den
Text.)
 kívánság kifejezése (Ich möchte…)
Német nyelvi elemek, struktúrák (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist ….
Seid ihr …?)
 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele
Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék (Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den
Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest das Märchen vor. Die Schüler machen das Buch
auf.),
 felszólító mód Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!)
 birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine)
 mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan
mennyiség (eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel, wenig)
 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts,
oben, unten, in)
 kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?)
 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal,
jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter)
 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, oder, denn, aber), névmások (das,
ich)

Matematika
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Gondolkodási és megismerési módszerek
- Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése.
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése
különféle módszerekkel. Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások
megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.
Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.
Számtan, algebra
- Természetes, egész és racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása,
ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. Mérés,
mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. A mindennapi életben
felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel. Két-három
műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre
vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása. Becslés,
ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. Számok
osztóinak, többszöröseinek felírása. A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő,
tömeg szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek egyszerűbb
átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati használata a
terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.
Összefüggések, függvények, sorozatok
- Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak
a leolvasása. Egyszerűbb grafikonok, elemzése. Egyszerű sorozatok folytatása
adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása néhány tagjával
elkezdett sorozat esetén.
Geometria
- Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. A
geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos
szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. Alapszerkesztések: pont és
egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, szakaszfelező merőleges. A
tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása
feladatok megoldásában. Téglalap kerületének és területének kiszámítása. A
téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. A tanult testek térfogatának
ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának, űrmértékének
meghatározása.
Valószínűség, statisztika
- Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. Néhány szám
számtani közepének kiszámítása. Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok
tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Történelmi ismeretek
A tanév végére a tanuló:


ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó
legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket;



be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az
egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket;
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tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a
legfontosabb tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra;



ismeri a középkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve
szerepüket a magyar nemzet történetében;



fel tudja idézni a középkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit,
folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig;



képes felidézi a magyar nemzet honvédő harcait, példákat hoz a hazaszeretet,
önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;



tisztában van a középkor világképének fő vonásaival;



ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit;



példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok
Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez;



ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a
középkorban,



valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori európai történelmi
folyamatokban.

Ismeretszerzés és forráshasználat
A tanév végére a tanuló:


képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint a
különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból;



kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből,
illetve rövidebb magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott
kérdésekre egyszerű válaszokat képes adni;



megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat
gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák,
könyvtárak, múzeumok anyagai, filmek; nyomtatott és digitális, vizuális források);



megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat;



felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi
témához;



képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni;



össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel;



egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni.

Tájékozódás időben és térben
A tanév végére a tanuló:
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ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten
fontos esemény és jelenség időpontját;



használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket;



időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag
segítségével;



a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja
rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz;



használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események
helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való
elhelyezésére;



egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták)
tervez és készít.

Szaktárgyi kommunikáció
A tanév végére a tanuló:


önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket
bemutatni;



össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát;



az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud
készíteni;



képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel
kapcsolatban;



képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról;



különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az
értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó
történelmi fogalmakat;



egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és
mutat be;



egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja;



meghallgatja mások véleményét, érveit;



tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi
eseményeket, jelenségeket, személyiségeket.

Történelmi gondolkodás
A tanév végére a tanuló:


adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között;
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a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz
meg;



önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről;



felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat,
életmódokat, szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással,
illetve a mai korral;



felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat
van.

A tanuló az 5. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja:
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás
és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség.
Tartalmi kulcsfogalmak:


politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság,
egyeduralom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom;



társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, népcsoport, életmód;



gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás,
árutermelés, falu, város;



eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép.

Témakör: Személyes történelem
Fogalmak: kódex.
Kronológia: Kr. e. és Kr. u., évszázad, őskor, ókor, középkor, újkor, jelenkor/modern kor

Témakör: Fejezetek az ókor történetéből
Fogalmak: öntözéses földművelés, fáraó, piramis, hieroglifa, városállam, jósda,
többistenhit, olümpiai játékok, monda, provincia, rabszolga, gladiátor, amfiteátrum,
falanx, légió, népvándorlás.
Személyek: Kheopsz, Zeusz, Pallasz Athéné, Nagy Sándor, Romulus, Hannibál, Julius
Caesar, Augustus, Attila.
Kronológia: Kr. e. 776 az első feljegyzett olümpiai játékok, Kr. e. 753 Róma alapítása a
hagyomány szerint, Kr. e. 490 a marathóni csata, Kr. u. 476 a Nyugatrómai Birodalom
bukása.
Topográfia: Egyiptom, Nílus, Athén, Olümpia, Spárta, Itália, Róma, Pannónia, Aquincum,
Marathón, Római Birodalom.
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Témakör: A kereszténység
Fogalmak: egyistenhit, Biblia, Ószövetség/Héber Biblia, Újszövetség, zsidó vallás,
keresztény vallás, keresztség és úrvacsora.
Személyek: Mózes, Dávid, Salamon, Jézus, Mária, József, Szent Péter és Szent Pál
apostolok.
Topográfia: Jeruzsálem, Betlehem

Témakör: A középkor világai
Fogalmak: földesúr, lovag, nemes, uradalom, jobbágy, robot, pápa, szerzetes, bencés
rend, pálos rend, kolostor, katolikus, román stílus, gótikus stílus, polgár, céh, iszlám
vallás.
Személyek: Szent Benedek, Gutenberg, Mohamed.
Topográfia: Visegrád, Pannonhalma, Szentföld, Anglia, Franciaország.

Témakör: Képek és portrék az Árpád-kor történetéből
Fogalmak: hunok, finnugor, törzs, vérszerződés, fejedelem, honfoglalás, székelyek,
kalandozások, vármegye, tized, ispán, Szent Korona, tatárok/mongolok, kunok.
Személyek: Álmos, Árpád, Géza, I. (Szent) István, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, III.
Béla, IV. Béla, Szent Gellért, Szent Erzsébet, Szent Margit.
Kronológia: 895 a honfoglalás, 907 a pozsonyi csata, 997/1000–1038 István uralkodása,
1222 az Aranybulla kiadása, 1241–1242 a tatárjárás, 1301 az Árpád-ház kihalása.
Topográfia: Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Esztergom, Buda, Székesfehérvár,
Horvátország, Muhi, Német-római Császárság.

Etika
A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is
felelős ezért. Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, elfogadja és értékeli a testi
és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget. Gondolkodik saját személyiségjegyein,
törekszik a megalapozott véleményalkotásra, illetve 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.

Hon- és népismeret
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A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, hagyományos
gazdasági tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének nevezetesebb eseményeit, jeles
személyeit. A tanulási folyamatban kialakul az egyéni, családi, közösségi, nemzeti
azonosságtudatuk.
Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeiről, a
család felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról. A megszerzett ismeretek
birtokában képesek lesznek értelmezni a más tantárgyakban felmerülő népismereti
tartalmakat.
Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó
népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak
jelentőségét, közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet rendjében. Élményszerűen,
hagyományhű módon elsajátítják egy-egy jeles nap, ünnepkör köszöntő vagy
színjátékszerű szokását, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak népszokásait és a
hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket.
Megismerik a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek hon- és
népismereti, néprajzi jellemzőit. Világossá válik a tanulók számára, hogyan függ össze
egy táj természeti adottsága a gazdasági tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt
harmonikus kapcsolatban az ember a természettel.
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Természettudomány
A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni,
jellemezni.
Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában.
Legyen képes az ismert kerti növények összehasonlítására adott szempontok alapján.
Ismerje a zöldség- és a gyümölcsfélék szerepét az egészséges táplálkozásban, és az ember
és az állatok sokrétű kapcsolatát. Érezze fontosnak a felelős állattartás igényét.
Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet –
szervezet - életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket.
Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek
jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában.
Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi
értékek védelmére.
Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve.
csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket
levonni.
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár
segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési,
ismeretfeldolgozási módszerei.
Értse az energiatakarékosság fontosságát, ezzel is hangsúlyozva az emberi felelősséget az
egészség és a természetikörnyezeti rendszerek védelmében.

Ének-zene
Az énekes anyagból 26 dalt és zenei szemelvényt énekelnek stílusosan és kifejezően
csoportban és egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A fejlesztés fő célja a
tanuló tovább vezetése a tevékenységközpontú zenei megismerés folyamatában. Cél
továbbá, hogy minél több játékos és kreatív módszert használjanak képzeletük
fejlesztésére. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük,
metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük.
A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi
hangszerekkel is.
A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök mélyrehatóbb
elemzése és a zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való értelmezése.
Az értelmezés része a zene keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli kifejezése is,
melyek az érzelmi nevelést segítik.
A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott,
többféle stílusból, zenei korszakból (barokk, reneszánsz) kiválasztott zeneművek egy
részét (min. 10 alkotás) megismerték.
Ismeretanyag: Himnusz, Szózat, népdalok, gregorián ének, reneszánsz dal, triola, kis éles
ritmus, nyújtott ritmus, tizenhatod ritmus, r’, m’, dúr és moll hangsorok, hangközök: kis
szekund, nagy szekund, kis terc, nagy terc, énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo,
alt, tenor, bariton, basszus)
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Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 3 történeti ének, 2 műdal) és zenei
szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is.
Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként
továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük.
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 (barokk, reneszánsz) kiválasztott zeneművek egy
részét (min. 10 alkotás) megismerték.
Ismeretanyag: Himnusz, Szózat, népdalok, gregorián ének, reneszánsz dal, triola, kis éles
ritmus, nyújtott ritmus, tizenhatod ritmus, r’, m’, dúr és moll hangsorok, hangközök: kis
szekund, nagy szekund, kis terc, nagy terc, énekes hangfajok ismerete (szoprán, mezzo,
alt, tenor, bariton, basszus)

Vizuális kultúra
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 technika 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 kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

Digitális kultúra
- A tanuló az algoritmizálás és blokkprogramozás témakör végére érti, hogyan történik
az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; egyszerű algoritmusokat
elemez és készít; ismeri a kódolás eszközeit.
- A tanuló az online kommunikáció témakör végére ismeri, használja az elektronikus
kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének elektronikus
szolgáltatásait; ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
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- A tanuló az robotika témakör végére ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető
építőelemeit; mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
A tanuló a digitális eszközök használat témakör végére ismerje a számítógép részeinek és
perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni; tudjon a könyvtárszerkezetben
tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; tudjon az iskolai hálózatba
belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait.
A tanuló a szövegszerkesztés témakör végére ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait,
legyen képes önállóan elvégezni a leggyakoribb karakterformázásokat; tudjon képeket
beilleszteni a dokumentumba; tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket
saját munkájában elhelyezni.
- A tanuló a bemutatókészítés témakör végére ismeri a prezentációkészítés
alapszabályait, és azokat alkalmazza; egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre
szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges
és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára
vonatkozó alapelveket;
A tanuló az információs társadalom, e-Világ témakör végére ismerje az informatikai
biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; ismerje az informatikai
eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat.
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.

Technika és tervezés
A tanórai modellezési, makettépítési feladatokon keresztül a tanuló a környezetéről
szerzett tapasztalatait rendszerezi, megismeri a települések szerkezetét, a lakóépületek és a
természeti környezet közötti kapcsolatot, a településeken található legfontosabb
középületeket, közintézményeket. Felismeri a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát
a települések kialakulásában, fejlődésében, a település lakóinak életminőségében.
Eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon, helyszínrajzot értelmez. Lakásterveket,
modelleket készít, melyen keresztül megismeri a lakás jellemző helyiségeit, azok
funkcióját, egymással való kapcsolatát, az alaprajz és a berendezés közötti kapcsolatot

Testnevelés és sport
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
-

tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat.

-

megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat;

-

a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;

-

a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is
kezdeményez ilyen tevékenységet.

Atlétikai jellegű feladatmegoldások
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-

a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten
használja;

-

ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;

-

tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat.

-

futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós
futás közben.

Torna jellegű feladatmegoldások
-

tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat;

-

a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;

-

a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is
kezdeményez ilyen tevékenységet;

-

a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül
tanári
irányítás
mellett
fejleszti
esztétikai-művészeti
tudatosságát
és
kifejezőképességét.

-

segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult
elemekből alkotott gyakorlatsor kivitelezésére.

Sportjátékok
- a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben használja;
-

egészséges versenyszellemmel rendelkezik

-

a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban célszerűen alkalmazza a technikai és taktikai
elemeket;

-

a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési
készséget mutat.

Testnevelési és népi játékok
- a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben használja;
-

a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési
készséggel rendelkezik;

-

egészséges versenyszellemmel rendelkezik

-

a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban célszerűen alkalmazza a technikai elemeket;

-

a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan végzi a választott
sportjátékokat.

Önvédelmi és küzdősportok
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-

egészséges versenyszellemmel rendelkezik

-

a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva célszerűen
alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő taktikai elemeket;

-

a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi
fogásokat, ütéseket

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
-

nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő
felhasználására, végrehajtására.

-

ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;

-

a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és
rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is.

Úszás
- a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is
kezdeményez ilyen tevékenységet.
-

a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat

-

az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik;

-

rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat;

tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, azok
megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik.

6. évfolyam
Magyar nyelv
A tanuló képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek 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
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hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban
igyekszik alkalmazni is.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is
alkalmazni.

Irodalom
A 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 a következő művek szöveghű felidézésére: Arany János:
Toldi, Arany János: Rege a csodaszarvasról, Arany János: A walesi bárdok.

Angol nyelv - Német nyelv
A1 szintű nyelvtudás:
Hallott szöveg értése
A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott
célnyelvi óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi
rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat).
Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok;
manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).
A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból
álló szövegek megértése.
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.
A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális
elemekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb
összekapcsolása a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján
következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan.
Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának
megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve
beszélnek.
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a
korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi
országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.
Szóbeli interakció
A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális
eszközökkel) támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel.
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 (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés,
köszönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen
környezetéről, különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése).
Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés,
magyarázat kérése.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).
Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos
megfigyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
Aktív részvétel dalok, mondókák, versek, mesék, történetek előadásában, szóbeli nyelvi
játékokban; nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás
az ismert szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, mondókák, versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid
cselekvéssorok, kérdések, rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos
leírások, egyszerű felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén
alapuló szövegek.
Összefüggő beszéd
Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló
előadása társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére.
Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal.
Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok,
cselekvéssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután).
Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl.
közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös
vagy önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl.
hangerő vagy hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy
mozgás kíséretével).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, mesék, rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka
bemutatása), rövid szerepek, interaktív feladatok.
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Olvasott szöveg értése
Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok
felismerése.
Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció
készítése, képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása).
Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek
feladatokon keresztül történő feldolgozása.
Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös
olvasása.
Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról,
feliratokról) tárgyszerű információ szerzése.
Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása,
útbaigazítás).
Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek,
novellák).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű üzenetek, útleírások,
képeslapok, feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.
Íráskészség
Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.
Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend
bemutatása, emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése).
Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus
képeslap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail).
Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése.
Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák,
ismertetők).
Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek
megváltoztatása, átírása.
Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek,
szabadversek).
Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban
vagy fórumban.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél,
adatlap, bejegyzés, dalszöveg.
Fogalomkörök- angol nyelv
 Cselekvés, történés, létezés kifejezése (Present Simple, Present Continuous, Past
Simple, Past Continuous, Going to, will, won’t)
 Birtoklás kifejezése (Possessive adjective, Genitive’s, Present and Past forms of have)
 Térbeli viszonyok (Adverbs, Prepositions, Prepositional Phrases)
 Időbeli viszonyok (Adverbs)
 Mennyiségi viszonyok (Countable, Uncountable nouns, Regular and Irregular Plurals,
Cardinal and Ordinal numbers)
 Minőségi viszonyok (Comparative and Superlative Adjectives, Irregular forms)
 Modalitás (Can, Must, Mustn’t, should)
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 Logikai viszonyok (Linking words, Conditional 1)
 Szövegösszetartó eszközök (Some, Any, Demonstrative Pronouns, Nominative,
Accusative of Personal Pronouns, Indefinite Pronouns)

Fogalomkörök- német nyelv
 Cselekvés, történés, létezés kifejezése (jelenidejűség, múltidejűség, jövőidejűség:
Futur mit werden; Perfekt; sich Verben: Ich freue mich.)
 Birtoklás kifejezése (Possesivpronomen: unser; euer,tulajdonnevek birtokos esete)
 Térbeli viszonyok (irányok, helymeghatározás: in, auf, vor, hinter, neben A/D)
 Időbeli viszonyok (Gyakoriság: Wie oft? selten, manchmal, oft, immer, nie)
 Mennyiségi viszonyok (határozatlan mennyiség: alles, viel wenig, nichts)
 Minőségi viszonyok˙(Adjektivdeklintion:Was für?; földrajzi nevek -er végződéssel)
 Modalitás (felszólítás: Komm mit!; Modalverben im Präteritum
 Esetviszonyok (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv)
 Szövegösszetartó eszközök (névmások: dieser, man; kötőszók:weil, dass, deshalb)

Matematika
Gondolkodási és megismerési módszerek
- Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két
véges halmaz közös részének, része két véges halmaz uniója, uniójának felírása,
ábrázolása. Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba
rendezése különféle módszerekkel. Állítások igazságának eldöntésére, igaz és
hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes
használata. Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.
Számtan, algebra
- Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen.
Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. Mérés, mértékegységek használata,
átváltás egyszerű esetekben. A mindennapi életben felmerülő egyszerű
arányossági feladatok megoldása következtetéssel, az egyenes arányosság értése,
használata. Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének
kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása.
Zárójelek alkalmazása.
- Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével
összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között). Becslés, ellenőrzés
segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. A százalék
fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. Számok osztóinak,
többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök kiválasztása.
Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) ismerete, alkalmazása.
- A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek
ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai
kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása
során. Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása
szabadon választott módszerrel.
Összefüggések, függvények, sorozatok
- Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak
a leolvasása. Egyszerűbb grafikonok, elemzése. Egyszerű sorozatok folytatása
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adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása néhány tagjával
elkezdett sorozat esetén.
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Geometria
- Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. A
geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos
szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata. Alapszerkesztések: pont és
egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, szakaszfelező merőleges,
szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. Alakzatok
tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése.
- A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása
feladatok megoldásában. Téglalap és a deltoid kerületének és területének
kiszámítása. A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. A tanult testek
térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának,
űrmértékének meghatározása.
Valószínűség, statisztika
- Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. Néhány szám
számtani közepének kiszámítása. Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok
tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
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.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit
a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli.
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.
Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és
pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet.
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 az 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.
Legyen képes néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen,
valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen.
A Magyar Királyság virágkora
Fogalmak: aranyforint, bandérium, kapuadó, bányabér, harmincadvám, nádor, nemes,
ősiség és kilenced törvénye, úriszék, pallosjog, kormányzó, végvár

52

Személyek: I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi
Mátyás, I. Ulászló, II. Ulászló, Dózsa György, II. Lajos, I. Szulejmán
Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Várna, Mohács, Bécs, Buda
Évszámok: 1308 (I. Károly), 1351 (Lajos törvényei), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490
(Hunyadi Mátyás uralkodása), 1514 Dózsa féle parasztlázadás, 1526 (a mohácsi vereség),
1541 (Buda eleste)
A világ és Európa a kora újkorban
Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, protestáns, jezsuita,
katolikus megújulás, felvilágosodás, alkotmány, emberi jogok, népfelség elve, hatalmi
ágak
Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Luther, Kálvin,
Cromwell, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, XIV. Lajos, I. Péter, Rousseau,
Washington
Topográfia: Amerika, Boston, Versailles, Párizs London, Szentpétervár
Évszámok: 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az amerikai Függetlenségi
nyilatkozat) 1775-1783 (az amerikai függetlenségi háború)
Magyarország a kora újkorban
Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kettős király választás, kuruc,
labanc, hajdú, úrbér, jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi rendelet, állandó
hadsereg, államnyelv, oktatáspolitika
Személyek: Dobó István, Szapolyai János, Ferdinánd, Bocskai István, Bethlen Gábor,
Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József
Topográfia: Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Királyi Magyarország, Hódoltság,
Eger, Szigetvár, Gyulafehérvár, Debrecen, Isztambul
Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk éve”), 1686 (Buda
visszavívása), 1703–1711 (a Rákóczi-szabadságharc), 1740–1780 (Mária Terézia) II. II.
József
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon
Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, terror, polgári nemzet, ipari forradalom, tőkés,
bérmunkás, kapitalizmus, gyár, vállalkozó, rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla,
reformkor, közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős kormány,
jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás, nemzetiség
Személyek: Rousseau, XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Stephenson Széchenyi
István, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor,
Batthyány Lajos, Jellasics, Görgey Artúr, Bem József., Ferenc József
Topográfia: Waterloo, Pákozd, Bécs, Pozsony, Debrecen, Isaszeg, Világos, Arad.
Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata), 1830 (a Hitel
megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–1836 (reformországgyűlés), 1848. március 15.
(forradalom Pest-Budán), 1848. szeptember 29. (Pákozd), 1849 tavasza (a tavaszi
hadjárat), 1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 1849. augusztus 13. (világosi
fegyverletétel), 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése)

Etika
A tanuló tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, elfogadja az etnikai és
kulturális különbségeket. 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
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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.

Természetismeret
Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából.
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.
Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természetitársadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a
közöttük levő kölcsönhatásokról.
Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit.
Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet –
szervezet - életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket.
Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek
jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában.
Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi
értékek védelmére.
Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve.
csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket
levonni.
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár
segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési,
ismeretfeldolgozási módszerei.

Ének-zene
Az énekes anyagból 10 magyar népdal, 3 történeti ének, 2 műdal (magyar történeti
énekek: históriás énekek, kuruc kori dalok, az 1848–49-es szabadságharc dalai) és zenei
szemelvény emlékezetből énekelése stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is.
Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként
tovább¬fejlődött 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).
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A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott,
többféle stílusból, zenei korszakból (barokk, reneszánsz) kiválasztott zeneművek egy
részét (min. 10 alkotás) megismerték.
Ismeretanyag: bécsi klasszicizmus, 6/8, ¾ -es ütem, felütés, csonka ütem, fi, szi, dúr, moll
hangsorok, hangközök: kis és nagy szekund, kis és nagy terc, énekes hangfajok ismerete
(szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus).

Vizuális kultúra
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység
során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.
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 technika 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 kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

Informatika
A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére - ismerje a számítógép
részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni; tudjon a
könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; tudjon
segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat; tudjon az iskolai hálózatba belépni,
onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait; ismerje egy
vírusellenőrző program kezelését.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére - ismerje a szövegszerkesztés
alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a leggyakoribb karakter- és
bekezdésformázásokat; használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; ismerje egy
bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; ismerje
fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; segítséggel tudjon használni
tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle adatbázisokban keresni;
tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni.
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.
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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; 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 biztonsággal
kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az
adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 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.

Technika, életvitel és gyakorlat
A környezet-átalakító 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 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.

Testnevelés és sport
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. 810 gyakorlattal önálló
bemelegítés végrehajtása. Az autogén tréning alapfokú gyakorlatainak elsajátítása. A
biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. A tanévben alkalmazott gimnasztika
alapvető szakkifejezéseinek ismerete. A bemelegítés és a levezetés szempontjainak
ismerete.
Sportjátékok
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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. Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása
helyben és haladással, zenére is. A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és
mozgásos gyakorlatelemeinek bemutatása. A járások, ritmizált lépések, futások és
szökdelések technikailag megközelítően helyes végrehajtása. A gyakorlatvégzések során
előforduló hibák elismerése és a javítási megoldások elfogadása. A balesetvédelmi
utasítások betartása. Segítségnyújtás a társaknak.
Alternatív környezetben űzhető sportok
A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak
bemutatása. A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. A
természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti
összefüggés ismerete. A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és
környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és betartása. A mostoha időjárási
feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon.
Önvédelmi és küzdőfeladatok
Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös
tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és a
kihúzás végrehajtása. Jártasság néhány önvédelmi fogásban. A test-test elleni küzdelem
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
Magyar nyelv
Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.
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.
A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb
mozaikszók helyesírásában.
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.

Irodalom
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 19–20. századi alkotások). Felismeri néhány
lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát,
azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és tematikusmotivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri
funkciójukat, hangulati hatásukat. 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
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.

Angol nyelv - Német nyelv
Hallott szöveg értése
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös
munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
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.
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Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők
gondolatmenetének követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet
figyelembe vételével.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez
igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat
megismételve beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát
bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral,
tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek,
tanári beszéd, interaktív feladatok.
Szóbeli interakció
Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre
bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.
Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása.
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.
Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben,
beszélgetésben.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás
strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán
kommunikálás célnyelvi beszélőkkel.
Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés
alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése,
pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása).
Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre)
való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések,
felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen
alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások.
Összefüggő beszéd
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása
ismert témákról, felkészülés után.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok
összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok,
indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát).
A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával.
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Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös
plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi
normához közelítő kiejtés gyakorlása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka
bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés.
Olvasott szöveg értése
Fogalmak:
Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek
megértése (pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról).
Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban,
étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben).
Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.
Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése.
Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek
olvasása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek,
versek, dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások,
hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok
hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend,
egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek.
Íráskészség
Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével
kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló,
párbeszéd).
Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés,
fórumbejegyzés).
Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes
tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers,
dalszöveg, rap írása).
Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért,
azután).
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját
írásmű létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula).
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy
SMS-ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS,
blogbejegyzés.
Fogalomkörök - angol nyelv
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Cselekvés, létezés, történés kifejezése (Present Simple, Present Continuous, Past
Simple, Past Continuous, Going to, Future with will, Present Perfect- for, since, still,
yet, just, already)

Birtoklás kifejezése (Genitive ’s, past form of have, have with will, Possessive
adjectives, Possessive pronouns)

Térbeli viszonyok (Prepositions, Prepositional phrases, Adverbs)

Időbeli viszonyok (How often?, How long?)

Mennyiségi viszonyok (Countable, Uncountable nouns, Regular and Irregular Plurals,
Cardinal, Ordinal numbers)

Minőségi viszonyok (Comparative and superlative of short adjectives, Irregular forms)

Modalitás (Should/shouldn’t, Can/could,/may, Will/might, Have to, Don’t/doesn’t
have to, Mustn’t, Will be able to)

Logikai viszonyok (Linking words, Conditional 1,2)

Szövegösszetartó eszközök. (Some, Any, Demonstrative Pronouns, Nominative,
Accusative of personal pronouns, Indefinite pronouns, Relative Pronouns, So/because)

Szenvedő szerkezet (Passive Voice: Simple Present, Simple Past)
Fogalomkörök – német nyelv

cselekvés, létezés, történés kifejezése (jelenidejűség: es gibt, Prasens, Prasens mit
Vokalwechsel, múltidejűség: Prateritum, Perfekt, jövőidejűség: Futur ( mit Prasens,
személytelenség: es)

birtoklás kifejezése (gehören+ Dat. zu+ Dat. Das Buch gehört mir.)

térbeli viszonyok (irányok, helymeghatározás: an, über, unter, zwischen A/D durch,
um, A bei, zu, von D)

időbeli viszonyok (gyakoriság: Wie oft? Selten, mancmal, immer, nie, időtartam: Wie
lange?)

mennyiségi viszonyok (határozott és határozatlan mennyiség, alles, viel, wenig, nichts,
alle, einige, keine)

minőségi viszonyok (Wie? Was für ein? Welcher?, Adjektivdeklination)

modalitás (mögen, können, wollen, müssen, dürfen, sollen, Präteritum)

esetviszonyok (névszók a mondatban: Nominatív, Akkuzatív, Datív, Genitiv)

logikai viszonyok (alárendelések: Kausalsatz: denn, weil Objektsatz: ich weiss nicht,
(das, ob, wo)

szövegösszetartó eszközök (kötőszók: und, ober, aber, denn, weil, dass, ob)


Matematika
Gondolkodási és megismerési módszerek
-

Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Egyszerű állítások igaz vagy
hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. Állítások, feltételezések, választások
világos, érthető közlésének képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb
esetekben. Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus
összeszámlálásával. Fagráfok használata feladatmegoldások során.

Számtan, algebra
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-

Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre,
zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény
becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes kerekítése. Mérés, mértékegység
használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. A százalékszámítás
alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás
során. A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb
pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül. Prímszám, összetett
szám. Prímtényezős felbontás. Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési
értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. Elsőfokú egyenletek
és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű
szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A
megoldás ábrázolása számegyenesen. A betűkifejezések és az azokkal végzett
műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos és hétköznapi
feladatok megoldásában.

Összefüggések, függvények, sorozatok
-

Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. Az egyenes arányosság
grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása
természettudományos feladatokban is. Grafikonok elemzései a tanult szempontok
szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok
adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon.

Geometria
-

A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos
szerkesztéseket végezni.

-

Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek
belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai),
tudását alkalmazza a feladatok megoldásában. Tengelyes és középpontos tükörkép,
eltolt alakzat képének szerkesztése. A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása
számítási feladatokban. Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének,
területének számítása feladatokban.

Valószínűség, statisztika
-

Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok
kiszámítása. Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség
fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események
feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti
azonosságtudat kialakulása.
Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet- és szokásmódjainak azonosítása.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit
a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát
mondani ellentétes értékelésre.
Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit,
évszámait, történelmi helyszíneit.
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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 a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű emberek
alkotnak rétegeket, csoportokat.
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.
Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani a reklám és
médiapiac jellegzetességeit.
Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről,
és kiselőadást tartani.
Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és
diákjogokat, valamint a társadalmi szolidaritás különböző formáit.
Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azonosítani, illetve
egyszerű családi költségvetést készíteni, és mérlegelni a megtakarítási lehetőségeket.
A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei
Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, tömegkultúra,
központi hatalmak, antant
Személyek: I. Vilmos császár, Garibaldi, Viktor Emánuel, Bismarck, Lincoln, Edison,
Marx
Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok
Évszámok: 1859 (csata Solferinónál), 1861-1865 (polgárháború az Egyesült Államokban),
1866 (Königgratz), 1870 (az olasz egység létrejötte), 1871 (a német egység létrejötte)
Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon
Fogalmak: passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, millennium,
agrárország, emigráció, amnesztia, polgárosodás, dzsentri, asszimiláció
Személyek: Alexander Bach, Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró
Eötvös József, Tisza Kálmán, Tisza István, Kandó Kálmán, Bánki Donát, IV. Károly
Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest
Évszámok: 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek)
A nagyhatalmak versengése és az első világháború
Fogalmak: tőkekivitel, villámháború, állásháború/állóháború, bolsevik, szovjet, hátország,
kétfrontos háború, békerendszer, kapituláció
Személyek: II. Vilmos, Ferenc Ferdinánd, Lenin, Wilson, II. Miklós
Topográfia: Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország
Évszámok: 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az első világháború),
1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik hatalomátvétel)
Európa és a világ a két háború között
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Fogalmak: békediktátum, rasszizmus, holokauszt, kommunizmus, GULAG, személyi
kultusz, fasizmus, tengelyhatalmak, nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra,
gazdasági válság, jóvátétel, New Deal, Népszövetség
Személyek: Clemenceau, Wilson, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler
Topográfia: Szovjetunió, New York
Évszámok: 1918. november 11. (az első világháború vége), 1922 (Marcia su Roma, a
Szovjetunió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági világválság), 1933 (Hitler
hatalomra kerülése), 1936-39 (spanyol polgárháború)
Társadalmi szabályok
Fogalmak: Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog, gyermeki jog, hivatal,
egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi egyenlőtlenség.
Pénzügyi és gazdasági kultúra
Fogalmak: Piacgazdaság, háztartás, vállalat, belföld, külföld, pénzintézet, pénzügyi
közvetítő, bankjegy, pénzhelyettesítő, költségvetés, bevétel, kiadás, egyenleg,
megtakarítás, betét, hitelfelvétel, kamat, árfolyam, infláció.
Háztartás és családi gazdálkodás
Fogalmak: Háztartás, költségvetés, bevétel, kiadás, társadalmi juttatás, tulajdonból
származó jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, létszükségleti kiadás, nem
létszükségleti kiadás, beruházás, egyenleg, megtakarítás, befektetés, hitel, kamat, bank,
bankszámla, bankkártya, banki művelet, lakossági folyószámla.
Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság
Fogalmak: Média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, médiaszöveg,
nyilvánosság.
A médiamodellek és intézmények
Fogalmak: Közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média.
A média társadalmi szerepe, használata – Reklám és hír a hagyományos és az új
médiában
Fogalmak: Hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, közösségi oldal.

Etika
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.
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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.

Biológia - egészségtan
A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének
összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel.
Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a biológiai
sokféleség érték.
Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket
alkotó legfontosabb fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot összeállítani.
Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit.
Tudja bemutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük
hasonlóságait és különbségeit.
Ismerje az életközösségek változatosságának és változásának okait.
Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között.
Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.
Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait.
Tudja elhelyezni morfológiai jellegzetességeik alapján, az ismert élőlényeket a fejlődéstörténeti rendszerben (maximum osztály szintig).
Lássa a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést.
Értse a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot.
Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok
fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában.
Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat,
kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.
Rendelkezzen jártassággal a mikroszkóp használatában.

Fizika
A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. Eredményeiről
tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal,
irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt. Ismerje fel, hogy a
természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből, célszerűen tervezett
kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak. Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés.
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Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és történelmi
háttér hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését. Használja fel ismereteit saját
egészségének védelmére. Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni,
értékelni, azokkal szemben kulturáltan vitatkozni. A kísérletek elemzése során alakuljon
ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa. Tudja, hogy ismeretei és
használati készségei meglévő szintjén további tanulással túl tud lépni. Ítélje meg, hogy
különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a technika, értékelje
azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet szempontjából.
Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére. Legyen képes
egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek
megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. Legyen képes ábrák, adatsorok
elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések felismerésére.
Megfigyelései során használjon modelleket. Legyen képes egyszerű arányossági
kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is lejegyezni. Az eredmények elemzése
után vonjon le konklúziókat. Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az
emberi tudás gyarapításában, ismerje a fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény
alapvető tulajdonságait. Képes legyen a sebességfogalmat különböző kontextusokban is
alkalmazni. Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük
egyaránt fontos, és ezt konkrét példákon el tudja mondani. Értse meg, hogy egy adott
testet érő gravitációs vonzást a Föld (vagy más égitest) gravitációs mezője okozza. A
tanuló tudja, hogy az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználat egy rövidített kifejezési
forma, amelynek megvan a szakmailag pontosabb változata is. Magyarázataiban legyen
képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmennyiséghez való kapcsolódásuk
megvilágítására. Tudja használni az energiafajták elnevezését. Ismerje fel a hőmennyiség
cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát. Fel tudjon sorolni többféle
energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. Képes legyen a sebesség,
gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő, a nyomás fogalmának értelmezésére és kiszámítására
egyszerű esetekben. Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. Tudja
magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel. Tudja, hogy az áramlások oka a
nyomáskülönbség. Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék
sűrűségének változásával terjed a közegben. Tudja, hogy a hang terjedési-sebessége
gázokban a legkisebb, és szilárd anyagokban a legnagyobb.

Kémia
A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás,
elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék,
kémiai egyenlet, égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati
céljait, módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit.
Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik.
Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet
kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a
valóság kapcsolatát.
Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a
halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének
alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt
keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos módszerekkel, az
infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni.
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Földrajz
A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebbnagyobb 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. 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.
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 földrajzikörnyezeti tartalmakat kapcsolni. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal
tájékozódjanak a köznapi életben, a földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák
topográfiai tudásukat más tantárgyak tanulása során is.
Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük az igény arra,
hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi ismereteiket.

Ének-zene
Az énekes anyagból 10 dalt (6 magyar dal: népdal, népies dal, népies műdal; 2 műdal; 1
többszólamú ének; 1 zenemű főtémája) és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek
kifejezően csoportban.
A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami
készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük.
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei
anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák.
Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához,
műfajához mérten.
A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 5
alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismerik.

Vizuális kultúra
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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.
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.

Informatika
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére - ismerje meg a különböző
informatikai környezeteket; tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes
hálózat alapszolgáltatásait.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére - tudjon dokumentumokba különböző
objektumokat beilleszteni; tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó
dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
- lássa át a problémamegoldás folyamatát; ismerje és használja az algoritmus-leíró
eszközöket; ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére - legyen képes megkeresni a kívánt
információt; legyen képes az információ értékelésére; legyen képes előkészíteni az
információt weben történő publikálásra.
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; ismerje az informatikai eszközök etikus
használatára vonatkozó szabályokat; ismerje az információforrások etikus felhasználási
lehetőségeit.
A tanuló a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns
forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; a választott forrásokat képes alkotóan és
etikusan felhasználni a feladatmegoldásban.

Technika, életvitel és gyakorlat
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
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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
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.
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
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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. A fenyegetettségi
szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása. A sportszerű
győzni akarás kinyilvánítása. A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető
fejlődés.

8. évfolyam
Magyar nyelv
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.
A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára.
Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve
mondatrészek közötti írásjeleket.
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.

Irodalom
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 19–20. századi alkotások). Felismeri néhány
lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát,
azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és tematikusmotivikus 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, térés időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása). Képes a drámákban,
filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások,
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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.

Angol nyelv - Német nyelv
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
Hallott szöveg értése
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös
munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
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.
Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők
gondolatmenetének követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet
figyelembe vételével.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez
igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat
megismételve beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát
bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral,
tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek,
tanári beszéd, interaktív feladatok.
Szóbeli interakció
Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre
bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.
Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása.
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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.
Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben,
beszélgetésben.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás
strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán
kommunikálás célnyelvi beszélőkkel.
Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés
alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése,
pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása).
Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre)
való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések,
felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen
alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások.
Összefüggő beszéd
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása
ismert témákról, felkészülés után.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok
összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok,
indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát).
A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös
plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi
normához közelítő kiejtés gyakorlása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka
bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés.
Olvasott szöveg értése
Fogalmak:
Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek
megértése (pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról).
Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban,
étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben).
Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.
Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése.
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Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek
olvasása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek,
versek, dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások,
hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok
hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend,
egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek.
Íráskészség
Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével
kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló,
párbeszéd).
Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés,
fórumbejegyzés).
Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes
tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers,
dalszöveg, rap írása).
Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért,
azután).
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját
írásmű létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula).
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy
SMS-ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS,
blogbejegyzés.
Fogalomkörök – angol nyelv
 Cselekvés, létezés, történés kifejezése (Present Simple, Present Continuous,
Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous,
Going to, Future with will, used to)
 Birtoklás kifejezése (Genitive ’s, Past form of have, have with will, Possessive
adjectives, Possessive pronouns)
 Térbeli viszonyok (Prepositions, Prepositional phrases, Adverbs)
 Időbeli viszonyok (How often? How long? Already, yet, just )
 Függő beszéd (Reported Speech with Present and Past Reporting verbs)
 Mennyiségi viszonyok (Countable, Uncountable nouns, Regular and Irregular
Plurals, Cardinal, Ordinal numbers)
 Minőségi viszonyok (Comparative and Superlative of Adjectives, Irregular forms)
 Modalitás (Should/shouldn’t, Can/could, might, Have to, Mustn’t, will be able to)
 Logikai viszonyok (Linking words, Conditional 1, 2, 3)
 Szövegösszetartó eszközök. (Some, Any, Demonstrative Pronouns, Nominative,
Accusative of personal pronouns, Indefinite pronouns, Defining/Nondefining
Pronouns)
 Szenvedő szerkezet (Passive Voice: Present, Past, Future)
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 Utókérdés (Question tags)
Fogalomkörök – német nyelv
 Cselekvés, létezés, történés kifejezése (jelenidejűség: es gibt, Präsens, Präsens mit
Vokalwechsel, múltidejűség: Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, jövőidejűség:
Futur (mit Präsens), vonzatos igék: sich freuen für + Akkusativ)
 Birtoklás kifejezése (von D: die Verse von Schiller)
 Térbeli viszonyok (irányok, helymeghatározás: Präpositionen + Genitiv)
 Időbeli viszonyok (időtartam: Während + Genitiv: Während der Fahrt, időpont:
diesen, letzten, vorigen, nächsten Monat)
 Mennyiségi viszonyok (határozott, határozatlan mennyiség: alles, viel, wenig,
nichts, alle, einige, keine)
 Minőségi viszonyok (Was für ein? Welcher? Adjektivdeklination, hasonlítás: wie,
als)
 Modalitás (udvarias felszólítás: Wollen wir ins Kino gehen?)
 Esetviszonyok (névszók a mondatban: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv)
 Logikai viszonyok (alárendelések: Temporalsatz: als/wenn)
 Szövegösszetartó eszközök (kötőszók: ob, sowohl - als, auch, weder - noch,
entweder - oder, nicht - nur, sondern - auch, névmások: jener)
 Szövegösszetartó eszközök (kötőszók: damit)

Matematika
Gondolkodási és megismerési módszerek
- Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Egyszerű állítások igaz vagy
hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. Állítások, feltételezések, választások
világos, érthető közlésének képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb
esetekben. Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus
összeszámlálásával. Fagráfok használata feladatmegoldások során.
Számtan, algebra
- Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre,
zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény
becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes kerekítése. Mérés, mértékegység
használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. A százalékszámítás
alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladatmegoldás
során. A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb
pozitív közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül. Prímszám, összetett
szám. Prímtényezős felbontás. Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési
értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása egytagúval. Négyzetre emelés,
négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. Elsőfokú egyenletek
és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű
szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A
megoldás ábrázolása számegyenesen. A betűkifejezések és az azokkal végzett
műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos és hétköznapi
feladatok megoldásában. Számológép ésszerű használata a számolás
megkönnyítésére.
Összefüggések, függvények, sorozatok
- Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. Az egyenes arányosság
grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak alkalmazása
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természettudományos feladatokban is. Grafikonok elemzései a tanult szempontok
szerint, grafikonok készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok
adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú grafikonon.
Geometria
- A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos
szerkesztéseket végezni. Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait
(háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes
négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok
megoldásában. Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének
szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben
(szerkesztés nélkül). A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási
feladatokban. Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének,
területének számítása feladatokban. A tanult testek (háromszög és négyszög alapú
egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a
mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űrmértékét.
Valószínűség, statisztika
- Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok
kiszámítása. Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség
fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt. Zsebszámológép célszerű
használata statisztikai számításokban.
Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási
területének, eredményének megnevezése.

Történelem és állampolgári ismeretek
Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események
feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti
azonosságtudat kialakulása.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl.
technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető
erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése.
Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak
azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és
fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását,
fejlődését.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit
a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát
mondani ellentétes értékelésre.
Ismerje a XIX-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb
jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit.
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait 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.
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Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és
vallási körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő
kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki.
Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó
szellemi mozgalmak és dokumentumok.
Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének
és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg
közel hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a
magyar nemzet tagjainak tekintendők.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű emberek
alkotnak rétegeket, csoportokat.
Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát
mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból.
Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, betegségeket,
terrorizmust, munkanélküliséget.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen
képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert
jelenségeket, eseményeket összehasonlítani.
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket
és kulcsszavakat.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket
megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban;
olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat
gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni. Ismerje fel a sajtó és média szerepét a
nyilvánosságban, tudja azonosítani a reklám és médiapiac jellegzetességeit.
Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről,
és kiselőadást tartani.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe
vételére, és tudjon ezekre reflektálni.
Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és
diákjogokat, valamint a társadalmi szolidaritás különböző formáit.
Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári jogokat és
kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz való viszonyát.
Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azonosítani, illetve
egyszerű családi költségvetést készíteni, és mérlegelni a megtakarítási lehetőségeket.
Magyarország a két világháború között
Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, fehérterror, kormányzó,
numerus clausus, konszolidáció, revízió, népiskolai törvény, zsidótörvény
Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál,
Bárdossy László, Gömbös Gyula
Topográfia: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, ÉszakErdély

76

Évszámok: 1918. október 30–31. (az őszirózsás forradalom), 1918. november 16. (a
népköztársaság kikiáltása), 1919. március 21. (a Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920.
június 4. (Trianon), 1938 (az első bécsi döntés)
A második világháború
Fogalmak: tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális háború, zsidóüldözés,
holokauszt, gettó, deportálás, partizán, Anschluss, nyilas
Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Dálnoki Miklós, Béla, Szálasi Ferenc, Jány
Gusztáv
Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, Auschwitz, Kurszk,
Potsdam, Berlin, Teherán, Jalta, Hirosima
Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 1941. június 22.
(Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1942 június-1943január (Don-kanyar), 1944.
március 19. (Magyarország német megszállása), 1944. október 15-16. (Horthy kiugrási
kísérlete, Szálasi hatalomátvétele), 1945. április (a háború vége Magyarországon), 1945.
május 9. (Európában befejeződik a háború), 1945. szeptember 2. (Japán kapitulációja)
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése
Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, szuperhatalom, ENSZ
Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov
Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- és DélVietnam, Kuba, Közel-Kelet
Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 (a NATO, az NDK és az
NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála), 1955 (a Varsói Szerződés), 1961 (Jurij
Gagarin űrrepülése, a berlini fal felhúzása)
Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveréséig
Fogalmak:
népbíróságok,
internálás,
pártállam,
padlássöprés,
kitelepítések,
kollektivizálás, szövetkezet
Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Rajk László,
Mindszenty József, Nagy Imre
Topográfia: Debrecen, Recsk, Hortobágy
Évszámok: 1945. november (választások Magyarországon), 1946 (A második köztársaság
és az új forint), 1947 (a kékcédulás választások, a párizsi béke), 1956. október 23.
(forradalom kitörése),1956. november 4. (a forradalom leverésének kezdete)
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása
Fogalmak: olajrobbanás, atomkatasztrófa
Személyek: Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, id. Bush, II. János Pál
Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, Szlovákia, Szerbia,
Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága, Csernobil
Évszámok: 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, nyugati diáklázadások),
1989 (a berlini fal lebontása), 1991 (a Varsói Szerződés és a KGST felszámolása, a
Szovjetunió felbomlása), 1991-1999 (a délszláv háború), 1991-2004 (Jugoszlávia
felbomlása), 1993 (Csehszlovákia szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999
(Jugoszlávia NATO bombázása)
A Kádár-korszak jellemzői
Fogalmak: konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, amnesztia, háztáji, pártállam
Személyek: Kádár János
Topográfia: Bős-Nagymaros

77

Évszámok: 1957 (a munkásőrség és a KISZ megalakulása), 1958 (Nagy Imre és vádlott
társai kivégzése), 1968 (az új gazdasági mechanizmus), 1987 (a lakiteleki találkozó), 1989
(Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a harmadik köztársaság kikiáltása)
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése
Fogalmak: terrorizmus, migráció, integráció
Évszámok: 2001. szeptember 11. (terrortámadások az Egyesült Államokban)
Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon
Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, demokratikus
intézményrendszer.
Személyek: Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc
Topográfia: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék (Burgenland)
Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a szovjet
csapatok távozása hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-hoz), 2004 (Magyarország EUtag lett)
Állampolgári alapismeretek
Fogalmak: Hatalmi ág, érdekképviselet, állampolgári jogok, állampolgári kötelességek,
közjó, politikai intézmény, média, közélet, nyilvánosság.

Etika
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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Biológia - egészségtan
Legyen tisztába saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival.
Legyen tisztába a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiaipszichológiai problémáival.
Ismerje a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az
egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait.
Értse a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában.
Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket,
kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.

vizsgálódásokat,

Rendelkezzen jártassággal a mikroszkóp használatában.

Fizika
A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. Eredményeiről
tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal,
irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt. Ismerje fel, hogy a
természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből, célszerűen tervezett
kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak. Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés.
Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és történelmi
háttér hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését. Használja fel ismereteit saját
egészségének védelmére. Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni,
értékelni, azokkal szemben kulturáltan vitatkozni. A kísérletek elemzése során alakuljon
ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa. Tudja, hogy ismeretei és
használati készségei meglévő szintjén további tanulással túl tud lépni. Ítélje meg, hogy
különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a technika, értékelje
azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet szempontjából.
Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére. Legyen képes
egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek
megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. Legyen képes ábrák, adatsorok
elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések felismerésére.
Megfigyelései során használjon modelleket. Legyen képes egyszerű arányossági
kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is lejegyezni. Az eredmények elemzése
után vonjon le konklúziókat. Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az
emberi tudás gyarapításában, ismerje a fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény
alapvető tulajdonságait. Képes legyen a sebességfogalmat különböző kontextusokban is
alkalmazni. Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük
egyaránt fontos, és ezt konkrét példákon el tudja mondani. Értse meg, hogy egy adott
testet érő gravitációs vonzást a Föld (vagy más égitest) gravitációs mezője okozza. A
tanuló tudja, hogy az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználat egy rövidített kifejezési
forma, amelynek megvan a szakmailag pontosabb változata is. Magyarázataiban legyen
képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmennyiséghez való kapcsolódásuk
megvilágítására. Tudja használni az energiafajták elnevezését. Ismerje fel a hőmennyiség
cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát. Fel tudjon sorolni többféle
energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. Tanúsítson környezettudatos
magatartást, takarékoskodjon az energiával. A tanuló minél több energiaátalakítási
lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen azokat azonosítani. Tudja értelmezni a
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megújuló és a nem megújuló energiafajták közötti különbséget. A tanuló képes legyen
arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, hátrányait és alkalmazásuk
kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita során az érveket és az
ellenérveket csoportosítsa, és azokat a vita során felhasználja. Képes legyen a sebesség,
gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő, a nyomás fogalmának értelmezésére és kiszámítására
egyszerű esetekben. Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. Tudja
magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel. Tudja, hogy az áramlások oka a
nyomáskülönbség. Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék
sűrűségének változásával terjed a közegben. Tudja, hogy a hang terjedési-sebessége
gázokban a legkisebb, és szilárd anyagokban a legnagyobb. Ismerje az elektromossággal
kapcsolatos biztonsági szabályokat, az elektromos áramkör részeit, képes legyen egyszerű
egyenáramú áramkörök összeállítására, és azokban az áramerősség mérésére. Tudja, hogy
az áramforrások mezőjének kvantitatív jellemzője a feszültség. Tudja, hogy az elektromos
fogyasztón energiaváltozás és átalakulás jön létre. A tanuló képes legyen az erőművek
alapvető szerkezét bemutatni. Tudja, hogy az elektromos mező bármilyen módon történő
előállítása terheli a környezetet.

Kémia
Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület
tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban
előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait.
Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik.
Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a
halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének
alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt
keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos módszerekkel, az
infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni.
Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is
kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakorlati
szempontból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában.

Földrajz
Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal
szomszédos országok természet- és társadalom-földrajzi sajátosságairól, lássak azok
térbeli és történelmi összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot
meghatározó szerepét. Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő
hazánk földrajzi jellemzőiről, erőforrásairól és az ország gazdasági lehetőségeiről az
Európai Unió keretében. Legyenek tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével,
jelentőségével.
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.
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
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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 földrajzikörnyezeti tartalmakat kapcsolni. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal
tájékozódjanak a köznapi életben, a földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák
topográfiai tudásukat más tantárgyak tanulása során is.
Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük az igény arra,
hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi ismereteiket.

Ének-zene
Az énekes anyagból 10 dalt (7 magyar dal: népdal, népies dal, népies műdal; 2 műdal; 1
többszólamú ének; 1 zenemű főtémája) és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek
kifejezően csoportban.
A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami
készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük.
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei
anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák.
Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához,
műfajához mérten.
A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 5
alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismerik.

Vizuális kultúra
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.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

Informatika
A tanuló segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására.
A tanuló tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy
leírás alapján elkészíteni; tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; ismerje a diagramok
szerkesztésének, módosításának lépéseit; tudjon bemutatót készíteni.
A tanuló tudjon kódolni algoritmusokat; tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani
fejlesztői környezetben; ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; legyen képes
meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; legyen képes tantárgyi szimulációs
programok használatára.
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A tanuló tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; használja a
legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.
A tanuló 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 képes alkalmazni a más tárgyakban
tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, szövegalkotás); egyszerű témában képes
az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani.

Testnevelés és sport
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.

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
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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. A fenyegetettségi
szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása. A sportszerű
győzni akarás kinyilvánítása. A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető
fejlődés.

