
A Helyi tanterv minimum követelményei felső 

tagozaton 

 

Magyar nyelvtan 

A továbbhaladás 

feltételei az 5. 

évfolyam végén   

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően 

megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. 

Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek a 

megértésére, összefoglalására, továbbadására.   

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 

módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban  

(elbeszélés, leírás, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, 
pontos és helyes fogalmazásra, írásra.   

Az írott 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 megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is 

alkalmazni.  

A továbbhaladás 

feltételei a 6. 

évfolyam végén 

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, 

adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. 

Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek a 

megértésére, összefoglalására, továbbadására.   

Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, 

jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos 

és helyes fogalmazásra, írásra.   

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) 

megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és 

újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló 

feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek 

alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét 

fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt 

alkalmazni.  A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, 

számnév, határozószó, igenevek, névmások), valamint az igekötők általános 

jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási 

szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is.  

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében 

is alkalmazni. 



 

 

A továbbhaladás 

feltételei a 7. 

évfolyam végén 

 A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és csoportos 

kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját megfelelő érvek, 

bizonyítékok segítségével megvédeni.  

Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.   

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, 

a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk 

visszakeresésére.   

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan vázlatot készíteni. Képes az 

olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban 
megfogalmazni, állításait indokolni.  

A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták 
használatára.  

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, illetve mondatrészek 

közötti írásjeleket.   

A továbbhaladás 

feltételei a 8. 

évfolyam végén 

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és csoportos 

kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját megfelelő érvek, 

bizonyítékok segítségével megvédeni.  

Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.  

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, 

a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk 

visszakeresésére.   

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot 

készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét 

szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni.  

A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták 

használatára.  

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve 

mondatrészek közötti írásjeleket.   

A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak 

és gyakoribb mozaikszók helyesírásában. Ismeri a tömegkommunikáció 

fogalmát, legjellemzőbb területeit.  

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. 

Ismeri a szövegszerkesztés alapvető eljárásait.    

A tanulási képesség fejlesztése  

A tanuló képes az önálló tudásszerzés egyes lépéseinek elkülönítésére, szövegek 

kulcsszavainak azonosítására, vázlat, jegyzet felhasználására. El tud igazodni a 

tankönyvében, azt célirányosan használni tudja.  

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése  

A tanuló képes 5-6 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai 

hatásáról beszélni. Memoriterként tud kb. 2-4 lírai alkotást és egy elbeszélő 

költemény kb. 12 soros részletét.  

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése A tanuló 

képes a saját és a nem saját álláspont azonosítására, mások véleményének 

meghallgatására, megértésére. Alapvető érzelmeket, erkölcsi 

magatartásformákat azonosítani tud. Képes véleményének rövid, kulturált 

megfogalmazására. 



Magyar irodalom 

 

A 

továbbhaladás 

feltételei az 5. 

évfolyam végén 

Beszédművelés, szóbeli szövegek megértése és alkotása  

A tanuló eligazodik a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Képes 

mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni. Alkalmazza 

a kérés és a  

tudakozódás szóbeli formáit a közléshelyzetnek megfelelően.  Írott 

szöveg megértése és alkotása  

A tanuló képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentum és 

ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből 

információk visszakeresésére. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, 

önállóan (tematikus) vázlatot tud készíteni. 

A tanuló képes az önálló tudásszerzés egyes lépéseinek elkülönítésére, 

szövegek kulcsszavainak azonosítására, vázlat, jegyzet felhasználására. 

El tud igazodni a  

tankönyvében, azt célirányosan használni tudja.  

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése  

A tanuló képes 5-6 mondatban a mindennapi élményeiről és 

olvasmányai hatásáról beszélni. Memoriterként tud kb. 2-4 lírai alkotást 

és egy elbeszélő költemény kb. 12 soros részletét.  

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése  

A tanuló képes a saját és a nem saját álláspont azonosítására, mások 

véleményének meghallgatására, megértésére. Alapvető érzelmeket, 

erkölcsi magatartásformákat azonosítani tud. Képes véleményének 

rövid, kulturált megfogalmazására. 

A továbbhaladás 

feltételei a 6. 

évfolyam végén 

Beszédművelés, szóbeli szövegek megértése és alkotása  

A tanuló eligazodik a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Képes 

mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni. Alkalmazza 

a kérés és a tudakozódás szóbeli formáit a közléshelyzetnek 

megfelelően.   

Írott szöveg megértése és alkotása  

A tanuló képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentum és 

ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből 

információk visszakeresésére. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, 

önállóan (tematikus) vázlatot tud készíteni.  

Ismeri a szövegszerkesztés alapvető eljárásait.   

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről  

A tanuló ismeri a főbb beszélőszervek működését. Felismeri egyéni 

közlésmódjának jellemzőit, megfelelő hangképzésre és helyes 

beszédlégzésre törekszik.   

Felismeri, és hatásuk néhány szavas értékelésével megnevezi a 

hangutánzó, a hangulatfestő, a többjelentésű, a rokon értelmű és 

ellentétes jelentésű szavakat különböző szövegekben, törekszik ezek 

használatára a szóbeli és írásbeli fogalmazásokban.   

Íráskép és helyesírás  

Képes megnevezni a helyesírási alapelveket, saját munkáiban felismeri a 

főbb helyesírási alapelvek alkalmazásának eseteit, törekszik a tanult 

helyesírási szabályok alkalmazására.     



Memoriterként tud 3-4 lírai alkotást és kb. 15-20 soros drámarészletet.  

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.  

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése  

A tanuló képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, 

értelmezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző 

beszélgetésekben, saját véleményével. A különböző művészeti alkotások 

között meg tud nevezni néhány közös és eltérő vonást. Egy-egy 

szempontból össze tud hasonlítani egymástól lényegesen különböző 

esztétikai normákat képviselő műveket. 

A 

továbbhaladás 

feltételei 7. 

évfolyam végén 

Beszédművelés, szóbeli szövegek alkotása és megértése   

A tanuló eligazodik a mindennapi páros és csoportos kommunikációs 

helyzetekben. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs 

szándékát, nem nyelvi jeleit. Törekszik az egyszerű, érthető, hatékony 

közlésre. Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, 

összefoglalni és írásban és szóban továbbadni.   

Az írott szöveg megértése és alkotása   

A tanuló képes egy kb. 300-350 szavas írott (szépirodalmi, 

dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, 

a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből 

információk visszakeresésére. Képes az olvasott szöveg tartalmával 

kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, 

indokolni.   

A tanulási képesség fejlesztése   

A tanuló képes a különféle írott és elektronikus információhordozókból 

az anyaggyűjtés során adatokat gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. 

Le tudja jegyezni az állításaihoz felhasznált információforrások adatait.  

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről  

A tanuló ismeri és a szövegalkotásban értelmesen használja a különböző 

mondatfajtákat. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, 

a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket.   

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése,   

A tanuló bizonyítja a szöveg értő befogadását biztosító olvasási 

képességét, különféle műfajú és témájú szövegek felolvasásával, 

elmondásával. Képes különféle műfajú szépirodalmi művek 

szerkezetének és jelentésének összegző jellemzésére.   

Memoriterként tud 3-4 lírai alkotást és kb. 15-20 soros drámarészletet. 

Íráskép, helyesírás  

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.  

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése  

A tanuló képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, 

értelmezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző 

beszélgetésekben, saját véleményével. A különböző művészeti alkotások 

között meg tud nevezni néhány közös és eltérő vonást. Egy-egy 

szempontból össze tud hasonlítani egymástól lényegesen különböző 

esztétikai normákat képviselő műveket. 

 

 

 

 

 



A 

továbbhaladás 

feltételei a 8. 

évfolyam végén 

Beszédművelés, szóbeli szövegek alkotása és megértése   

A tanuló eligazodik a mindennapi páros és csoportos kommunikációs 

helyzetekben. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs 

szándékát, nem nyelvi jeleit. Törekszik az egyszerű, érthető, hatékony 

közlésre. Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, 

összefoglalni és írásban és szóban továbbadni.   

Az írott szöveg megértése és alkotása   

A tanuló képes egy kb. 300-350 szavas írott (szépirodalmi, 

dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, 

a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből 

információk visszakeresésére. Képes az olvasott szöveg tartalmával 

kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, 

indokolni. 

A tanuló képes a különféle írott és elektronikus információhordozókból 

az anyaggyűjtés során adatokat gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. 

Le tudja jegyezni az állításaihoz felhasznált információforrások adatait.  

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről  

A tanuló ismeri és a szövegalkotásban értelmesen használja a különböző 

mondatfajtákat. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, 

a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket.   

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése,   

A tanuló bizonyítja a szöveg értő befogadását biztosító olvasási 

képességét, különféle műfajú és témájú szövegek felolvasásával, 

elmondásával. 

 

 

Idegen nyelv - Angol nyelv  

4. évfolyam  

A továbbhaladás feltételei:  

  Hallott szöveg értése  

A tanuló  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, legfeljebb kétmondatos kérést, utasítást 

megért, arra cselekvéssel válaszol;   

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást pontosan 

megért.   

 rövid, egyszerű szövegekben felismeri az ismerős szavakat, fordulatokat, és képes ezekből 

a lehetséges tartalomra következtetni.  

  

  Beszédkészség  

A tanuló  

 hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű szövegeket (legalább néhány mondókát, 

verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál.   

 ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről képes 

röviden, nonverbális elemekkel támogatva beszélni.  



 törekszik az angol nyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

elsajátítására.  

  

  Olvasott szöveg értése  

A tanuló  

 észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket.  

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

szóból álló mondatot elolvas;   

 ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál.   

követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát.  

 bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

  

  Íráskészség  

A tanuló  

 észreveszi a magyarul illetve angolul történő írás közötti különbségeket.  

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

néhány szóból álló mondatokat.   

 bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.  

  

5. évfolyam  

A továbbhaladás feltételei:  

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

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

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;   

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr.   

  

Beszédkészség 

A tanuló  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;  

 tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz 

fel;   megértési probléma esetén segítséget kér.   

  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;   

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt 

megtalál;   

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megérti.   

  



Íráskészség 

A tanuló  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen 

leír;   

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.   

  

  

6. évfolyam  

  

A továbbhaladás feltételei:  

Hallott szöveg értése  

A tanuló   

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket 

megért;   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből 

fontos információt kiszűr;   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megérti.  

  
Beszédkészség 

A tanuló   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;   

 jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,   

 kérdéseket tesz fel;   

 megértési probléma esetén segítséget kér;   

 tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz.  

  
Olvasott szöveg értése  

A tanuló   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;   

jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott 

szövegben fontos információt megtalál; j  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló 

szöveg lényegét megért.  

  
Íráskészség 

A tanuló   

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;   

egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;   

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

7. évfolyam  



A továbbhaladás feltételei:  

Hallott szöveg értése 

A tanuló   

 megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt 

kiszűri;   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg 

lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel  

megfogalmazott szövegből kikövetkezteti.  

  

Beszédkészség 

A tanuló   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;   

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,   

 kérdéseket tesz fel,   

 eseményeket mesél el;   

 megértési probléma esetén segítséget kér;   

 részt vesz egyszerű párbeszédben,   beszélgetést kezdeményez, befejez.  

  
Olvasott szöveg értése 

A tanuló   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt 

megtalál;   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megérti;   

 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;   

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.  

  

Íráskészség 
A tanuló   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;   

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;   

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

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír.  

  

 

 



8. évfolyam  

A továbbhaladás feltételei:  

Hallott szöveg értése  

A tanuló   

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért;   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos 

információt kiszűr;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét 

megérti;   

 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kb. 100 szavas szövegből kikövetkeztetni;   

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben 

képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.  

  

Beszédkészség 

A tanuló   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett mondatokban válaszol;   

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,   

 kérdéseket feltesz,   

 eseményeket elmesél;   

 megértési probléma esetén segítséget kér;   

 egyszerű párbeszédben részt vesz;   

 fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez.  

  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;   

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos 

információt megtalál;   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét 

megérti;  

 egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését 

kikövetkezteti;   

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a 

lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.   

  



Íráskészség 

A tanuló   

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;   

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;   

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

struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír;   

kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír.  

 

Történelem és állampolgári ismeretek 

 

A továbbhaladás 

feltételei az 5. 

évfolyamon 

Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora 

újkori egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű 

megismerésével. A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való 

tartozás élményének személyes megélése.  

Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák 

erősítik a közösség összetartozását, egyben a nemzeti öntudat 
kialakulásának alapjául szolgálnak.  

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

kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi 

tájékozódás és gondolkodás kialakulását.  

Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) 

tudjon ez alapján kronológiai számításokat végezni.  

Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség 

azonosítására.  

Legyen képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, valamint 

távolságot becsülni és számítani történelmi térképen.  

Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, 

életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni. Tudja, hogy az 

emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi 

közösségek létfenntartását. Ismerje fel a társadalmi 

munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és 

pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet.  

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, 

nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett 
tevékenységek szempontjából értékeli.  

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú 

forrásai között és legyen képes a korszakra jellemző képeket, 

tárgyakat, épületeket felismerni.  

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban. Legyen képes emberi magatartásformák 

értelmezésre, információk rendezésére és értelmezésére, vizuális 

vázlatok készítésére. 

 

 

 



A továbbhaladás 

feltételei a 6. 

évfolyam végén 

A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések 

felismerése  

(pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi 
tanulságok azonosítása.  

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, 

gazdasági tényezők együttesen befolyásolják.  

Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak felidézése. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, 

valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő 

mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a 
mindennapokat.  

 Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő 

vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat.  

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

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú 

forrásai között, és legyen képes a korszakra jellemző képeket, 

tárgyakat, épületeket felismerni.  

Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak 

feldolgozása során.  

Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség 

azonosítására, a szereplők csoportosítására fő- és 

mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek 

megkülönböztetésére.   

Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. 

Legyen képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány 

kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, 
valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen.  

Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját.  

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges 

kulcsszavakat, cselekedeteket. Ismerje fel, hogy az utókor a nagy 

történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a 

közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából 

értékeli.  

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és 

olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.  

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló 

gyűjtőmunkával. 

A továbbhaladás 

feltételei a 7. 

évfolyam végén 

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 

korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének 

eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit.  

 Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő 

fontosabb történelmi események között, különös tekintettel azokra, 

melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik.  

Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő 

társadalmi, gazdasági és vallási körülmények között éltek, de a 

modernkor beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű 

rendszere épült ki. Tudja, hogy Európához köthetők a modern 

demokratikus viszonyokat megalapozó szellemi mozgalmak és 

dokumentumok.  

Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében 

elvesztette területének és lakosságának kétharmadát, és közel 

ötmillió magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel 

hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, 

akik szintén a magyar nemzet tagjainak tekintendők.  

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és 

vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat.  

Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s 

tudjon azokra példát mondani a feldolgozott történelmi 

korszakokból és napjainkból.  

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 információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő 

jegyzetet. Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus 

használatával forrásokat gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve 

érvelni.  

Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával 

szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani.  

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások 

véleményének figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 



A továbbhaladás 

feltételei a 8. 

évfolyamon 

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. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen 

napjainkig. Legyen képes e hosszú történelmi folyamat 

meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-egy korszak főbb 

kérdéseinek felismerésére.  

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.  

Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus 
viszonyokat megalapozó szellemi mozgalmak és dokumentumok.  

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.  

Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és 

legyen képes a megismert jelenségeket, eseményeket 

összehasonlítani. Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet 

meríteni és egyszerű következtetéseket megfogalmazni hallott és 

olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.  

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

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 

múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus 

használatával forrásokat gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve 

érvelni.  

Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával 

szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani.  

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások 

véleményének figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni. 

Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, 

gyermek- és diákjogokat, valamint a társadalmi szolidaritás 

különböző formáit.  

Legyen képes példák segítségével bemutatni a 

legfontosabb állampolgári jogokat és kötelességeket, 
tudja értelmezni ezek egymáshoz való viszonyát.  

Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit 

azonosítani, illetve egyszerű családi költségvetést készíteni, és 

mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási lehetőségeket. 

 

 



Matematika 

A továbbhaladás 

feltételei az 5. 

évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek  

 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz 

felírása, felismerése.  

 Két véges halmaz közös része, két véges halmaz 

egyesítése, ezek 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 felírása.  

 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű 

esetekben.  

 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének 

kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok 

ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.   

 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel.  

 Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények 

helyességének megítélése.  

 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg 

szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek 

egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai 

kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és 

térfogat számítása során.  

Összefüggések, függvények, sorozatok  

 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, 

adott pont koordinátáinak 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 rajzolása. A körző, vonalzó célszerű 

használata.  

 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. 

A továbbhaladás 

feltételei a 6. 

évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek  

 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz 

felírása, felismerése.  

 Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz 

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 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, 

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. 

A továbbhaladás 

feltételei a 7. 

évfolyam végén 

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, 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 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 szerkesztése.   

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 képes esélylatolgatásra, 

felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt. Zsebszámológép 

célszerű használata statisztikai számításokban.   

Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, 

esetenként kutatási területének, eredményének megnevezése. 

A továbbhaladás 

feltételei a 8. 

évfolyam végén 

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 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. 

 

 

Informatika/Digitális kultúra 

 

A továbbhaladás 

feltételei a 4. 

évfolyam végén 

Ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes 

kezelni a billentyűzetet és az egeret, használatukkal a 

számítógéppel kommunikálni, és életkorának megfelelő oktatási 

célú programokkal tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet esetén 

tudjon segítséget kérni. Ismerje a mindennapi életben leginkább 

elterjedt digitális eszközöket/adathordozókat, ezek funkcióit, 

alkalmazási területeit.  

Ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető 

szolgáltatásait, alkalmazásukkal tudjon egyszerű szöveges 

dokumentumot létrehozni, illetve ábrát, rajzot, illusztrációt 

készíteni.  

Legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási 

képességet fejlesztő algoritmusokat értelmezni, illetve 

végrehajtani. Tudjon teknőcgrafikával egyszerű ábrát készíteni.  

Ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségét és a 

legelterjedtebb elektronikus szolgáltatásokat. legyen képes 

segítséggel információt keresni a világhálón, ismerje a netikett 

alapjait.  

Tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár szabadpolcos 

állományában és innen dokumentumot választani. Legyen képes 

a választott dokumentum legfontosabb adatainak megnevezésére. 

Ismerje az információhordozók mindennapi életben 

leggyakrabban használt típusait. Legyen képes olvasmányairól 

röviden, szóban beszámolni. 

A továbbhaladás 

feltételei az 5. 

évfolyam végére 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak 

funkcióit, tudja azokat önállóan használni;  legyen képes kezelni 

a billentyűzetet és az egeret;  

ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait;  

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat 

váltani, fájlt keresni;  

tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni;  

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés 

alapszabályait; tudjon önállóan kommunikálni ismert 



programokkal; segítséggel tudjon használni multimédiás 

oktatóprogramokat; tudjon az iskolai hálózatba belépni, 

onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának 

szabályait; ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros 

hatásait csökkentő szabályokat és mozgásgyakorlatokat.  

  

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére  

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, 
módosítani, háttértárra menteni;  

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan 
elvégezni karakterformázásokat  

ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű 
összefüggéseket; tudjon adatokat táblázatba rendezni.  

  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel témakör végére  

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz 

szükséges információt; ismerje a problémamegoldás 

alapvető lépéseit;  

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű 

használatára; a problémamegoldás során legyen képes 

együttműködni társaival.  

  

A tanuló az infokommunikáció témakör végére legyen képes a 

böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; legyen képes 

tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt 

keresni; legyen képes a találatok értelmezésére; legyen képes az 

elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére.  

  

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos 

fogalmakat; ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos 

fogalmakat; ismerje az adatvédelem érdekében 

alkalmazható lehetőségeket.  

  

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére  

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai 

könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és további 

releváns forrásokat keresni 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak 
funkcióit, tudja azokat önállóan használni;   

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés 

alapszabályait; segítséggel tudjon használni multimédiás 

oktatóprogramokat; tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan 

kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait; 

ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat.  

  



A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére  

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, 

módosítani, háttértárra menteni;  

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját 

munkájában elhelyezni;  

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes 

önállóan elvégezni karakter- és bekezdésformázásokat; 

használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;   

ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon 
rövid bemutatót készíteni;  

segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati 

adatbázisokat, tudjon különféle adatbázisokban keresni; ismerje 

legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait.  

  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel témakör végére  

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges 

információt;  

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;  

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 

tudjon egyszerű programot készíteni;  

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; a 

problémamegoldás során legyen képes együttműködni 

társaival. 

A továbbhaladás 

feltételei a 6. 

évfolyam végén 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes a találatok értelmezésére;  

legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 

legyen képes az interneten talált információk mentésére; ismerje a 

netikett szabályait.  

  

A tanuló az információs társadalom témakör végére  

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 
szabályokat;  

szerezzen gyakorlatot az információforrások saját 
dokumentumokban való feltüntetésében.  

  

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére a különböző 

konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a 

megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat 

keresni; konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes 

megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; el tudja 

dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi 

könyvtár szolgáltatásait. 

 

 

 



A továbbhaladás 

feltételei a 7. 

évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör 

végére ismerjen meg különböző informatikai 

környezeteket; ismerje és tudja használni egy 

operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait;  

tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai 

eszközök főbb részegységeit;  

ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit;  

önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a 

megoldáshoz szükséges hardver- és szoftvereszközök 

kiválasztására és használatára.  

  

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére tudjon 

különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat 

beilleszteni;  

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta 

vagy leírás alapján elkészíteni;  

tudjon médiaelemeket minta vagy leírás 

alapján elkészíteni; tudjon bemutatót 

készíteni; tudjon egyszerű táblázatot 

létrehozni. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel témakör végére ismerje és használja az 

algoritmusleíró eszközöket; ismerje egy programozási nyelv 

alapszintű utasításait; tudjon kódolni algoritmusokat; legyen 

képes tantárgyi szimulációs programok használatára.  

  

A tanuló az infokommunikáció témakör 

végére legyen képes megkeresni a kívánt 

információt; legyen képes az információ 
értékelésére;  

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, 
szolgáltatásokat.  

  

A tanuló az információs társadalom témakör végére  

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel 

kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatokkal való 

visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 

ismerjen megbízható információforrásokat; legyen képes 

értékelni az információ hitelességét.  

  

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére  

a könyvtár és az internet szolgáltatásait 

igénybe véve képes önállóan releváns 

forrásokat találni konkrét tantárgyi 

feladataihoz; képes alkalmazni a más 

tárgyakban tanultakat (pl. informatikai 

eszközök használata, szövegalkotás). 



A továbbhaladás 

feltételei a 8. 

évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség 

néhány jellemzőjét, legyen képes tenni a függőség 

kialakulása ellen; ismerje a legfontosabb perifériák működési 

elveit;  

önállóan legyen képes a tanult feladattípusok 

azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és 

szoftvereszközök kiválasztására és használatára. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére  

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta 

vagy leírás alapján elkészíteni; tudjon médiaelemeket minta 

vagy leírás alapján elkészíteni; ismerje a diagramok 

szerkesztésének, módosításának lépéseit; tudjon bemutatót 
készíteni.  

  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel témakör végére  

lássa át a problémamegoldás folyamatát;  

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői 
környezetben; ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat;  

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok 

alapján.  

  

A tanuló az infokommunikáció témakör végére legyen képes 

előkészíteni az információt weben történő publikálásra; tudja 

megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait.  

  

A tanuló az információs társadalom témakör végére  

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 
szabályokat;  

ismerje az információforrások etikus felhasználási 

lehetőségeit; ismerje fel az informatikai eszközök 

használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 

következményeit; ismerjen néhány elektronikus 

szolgáltatást; legyen képes a szolgáltatások 

igénybevételére, használatára, lemondására.  

  

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére  

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a 
feladatmegoldásban;  

egyszerű témában képes az információs 

problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani. 

 

 

 

 



Természettudomány 

 

A továbbhaladás 

feltételei az 5. 

évfolyam végén 

A tanuló tudja a tanult kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai 

változásokat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az 

energiaváltozás szempontjából   

Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét 

Európában.  

Ismerje hazánk legjellemzőbb termesztett növényeit, a házban 

és ház körül élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti 

tényezők kölcsönhatását.   

Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a 

különböző tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az 

információszerzés folyamatában.  

Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket 

önállóan, illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a 

tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni.  

Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási 

szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez.   

Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet 

és a könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére. 

Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei. 

A továbbhaladás 

feltételei a 6. 

évfolyam végén 

A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, 

kémiai változásokat felismerni, jellemezni. 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, természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági 

folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük 

levő kölcsönhatásokról.  

Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit. Értse az élő és 

élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a 

környezet-szervezetéletmód, valamint a szervek felépítése és 

működése közötti összefüggéseket.  

Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a 

természeti és társadalmi értékek védelmére. 

 

 

 

 



Biológia-egészségtan 

 

A továbbhaladás 

feltételei a 7. 

évfolyam végén 

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a 

biomok összetételének összefüggését az adott térséget jellemző 

környezeti tényezőkkel. Ismeri a globális környezetkárosítás 

veszélyeit, érti, hogy a változatosság és a biológiai sokféleség 

érték.  

Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a 

jellegzetes életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tud 

belőlük táplálékláncot összeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az 

élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit. Be tudja 

mutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli 

elrendeződésük hasonlóságait és különbségeit, ismeri az 

életközösségek változatosságának és változásának okait.  

Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, 

tisztában van a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismeri az 

élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait. Morfológiai 

jellegzetességek alapján ismert élőlények el tud helyezni a 

fejlődéstörténeti rendszerben  (maximum osztály szintig).  

Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti 

összefüggést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok 

közötti kapcsolatot. 

A továbbhaladás 

feltételei a 8. 

évfolyam végén 

Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, 

szerepüket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának 
fenntartásában.  

Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési 

sajátosságaival, a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor 

biológiai-pszichológiai problémáival. Ismeri a betegségek 

kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az 

egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb 

szabályait. Érti a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek 

sikeres gyógyításában.  

Önállóan és társaival együtt dolgozva tud megfigyeléseket, 

vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól 

feljegyzéseket készíteni, valamint jártassággal rendelkezik a 

mikroszkóp használatában. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kémia 

 

A továbbhaladás 

feltételei a 7. 

évfolyam végén. 

A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai 

és fizikai változás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, 

molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai egyenlet, 

tömegszázalék), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, módszereit és 

kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit.  

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 jellemzőit, 

illetve 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.  

Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben 

előforduló, a kémiával kapcsolatos jelenségek elemzésekor. 

 

A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (égés, oxidáció, 
redukció, sav, lúg, só, kémhatás), alaptörvényeit.  

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 tanult elemek és vegyületek viselkedésének 

alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt 

jelenségeket. Tudjon egy kémiával, kémiai jelenséggel vagy 

anyaggal 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.  

Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját 

életével, egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet 

személyes környezetének megóvásában. 

 

 

 



Fizika 

 

A továbbhaladás 

feltételei a 7. 

évfolyam végén 

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. 

Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, 

értékelni, azokkal szemben kulturáltan vitatkozni. 

Ítélje meg, hogy a 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. Az eredmények 

elemzése után vonjon le konklúziókat. 

Képes legyen 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 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. 

 



A továbbhaladás 

feltételei a 8. 

évfolyam végén 

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 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 szerkezetét 

bemutatni. 

Tudja, hogy az elektromos mező bármilyen módon történő 

előállítása terheli a környezetet. 

 

 

Földünk és környezetünk 

 

Minimum 

követelmény a 7. 

évfolyam végén 

Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges 

anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása   

A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző 

talajtípusok vizsgálata, összehasonlítása során. A talajkeletkezési 

folyamat és a talaj tulajdonságainak összekapcsolása.   

Geológiai (belső) erők megnyilvánulásainak megértése a 

kőzetlemezek mozgásának és következményeinek 

összekapcsolásával (hegyláncok felgyűrődése, gyűrődés; 

mélytengeri árkok és óceáni hátságok keletkezése; vulkánosság és 

földrengés; emelkedés és süllyedés, vetődés, rögösödés; magmás, 

átalakult kőzetek keletkezése).  

A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és 

mállás; lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés, 

üledékes kőzetek keletkezése). A geológiai erők és a földrajzi erők 

harcának értelmezése.  

Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes 

események időpontjának, folyamatok időtartamának 

elhelyezésével, idővonalzó készítésével.  

Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők 

érvényesülésének felismerése, magyarázata; az éghajlat 

övezetességét kialakító tényezők értelmezése; éghajlati diagram 

olvasása.  

A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy 

ország életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatának 

meglátása (lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető 

szolgáltatások); az országok és a gazdasági fejlettség 

alapadatainak megismerése.  

Afrika domborzatának és tájainak megismerése.   

A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt 

gazdaságot és életmódot meghatározó szerepének megismerése.   

Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlító elemzése.  

A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; a 

népességkeveredésből fakadó társadalmi-gazdasági előnyök, 

hátrányok felismerése példákban. A népességkoncentrációk, a 

városodás és a városiasodás, a település-együttesek, az 

agglomerációs zóna kialakulási folyamatának értelmezése 

példákban.  

Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, felzárkózó 

erőterek, banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása.   



Minimum 

követelmény a 8. 

évfolyam végén 

A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos 

éghajlat és termőföldhiány, vízbőség és vízszegénység 

kontrasztjának, okainak megismerése. Természeti 

veszélyhelyzetek (földrengés, vulkánkitörés, cunami, tájfun) 

felismerése, a helyes magatartás megismerése.   

Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk 

kialakulási okainak és következményeinek megismerése. Az ősi 

kultúrák, a világvallások társadalmat, gazdaságot, környezetet 

befolyásoló szerepének felismerése példákban.  

Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési és 

gazdasági pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés, 

technológiaátvitel-folyamat értelmezése.  

Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlások 

szerepének, a világtenger mint erőforrás (ásványkincsek, árapály-

energia, halászat) és mint veszélyforrás (szökőár) megismerése; a 

veszélyeztető folyamatok (pl. vízszennyezés, túlhalászás) egyszerű 

értelmezése.  

Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi 

természetföldrajzi tényezőre való hatásának megismerése. A 

természeti adottságok szerepének meglátása az európai társadalmi-

gazdasági életben.  

Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társadalom 

gazdasági követelményeinek megismerése.   

Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és 

térségek változó szerepének felismerése az integrációs 

folyamatban. A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-

európai népek életében  

Észak-Európa földrajza: az északi fekvés következményeinek 

megismerése; az eltérő jellegű természeti tájak, az adottságaikhoz 

igazodó munkamegosztás modellezése; országai jóléte, 

gazdagsága okainak, összetevőinek értelmezése.  

Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és társadalmi 

alapjai, nagy területi fejlettségkülönbségek.  

A hegyvidéki Közép-Európa: a közép-európai magashegyvidék 

természetföldrajzi jellemzői társadalmi életet befolyásoló 

hatásának bizonyítása; a tej- és az erdőgazdaság, az 

idegenforgalom meghatározó szerepének igazolása. A medencei 

Közép-Európa: a gazdaságitársadalmi élet eltérő jellegű 

feltételeinek feltárása a Közép-európai-sík- és rögvidék feltöltött 

alföldjein, dombvidékein, középhegységi tipikus tájain.   

A közép-európai országok összefonódó gazdasági múltjának és 

jelenének értelmezése. A vegyipari és a gépipari 

kapcsolatrendszerek felismerése.   

A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a tájátalakításnak és 

következményeinek az okokozati rendszerű megismerése, 

prognosztizálása. (gyakorlat)  

A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a 

Magyarország határán túli néprajzi tájegységek és földrajzi alapú 

népszokásaik megismerése. A keleti termékeny vidékek országai  



A medencei fekvés nagytájanként eltérő következményeinek 

értelmezése; az alföldi, a dombvidéki és a középhegységi 

nagytájak természet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a 

természeti adottságok felhasználásának értelmezése és a táj 

átalakításának modellezése.  

A magyar nemzeti kultúra: a magyarországi néprajzi csoportok és 

földrajzi alapú hagyományaik értelmezése; a magyar földrajzi 

felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő  

teljesítményeinek bemutatása tanulói kutatómunka alapján. 

(gyakorlat)  

A védettség különböző fokozatainak és jellegének 

összehasonlítása helyek, objektumok példáin; a védelem 

lényegének megértése, a védett helyeken engedélyezett 

tevékenységek megismerése; kulturális hungarikumok 

megismerése projektmunkában A településfajták, a 

településhálózat átalakulásának értelmezése; lakókörnyezetek és 

életmódbeli jellemzők (nagyvárosi, városi, falusi települések, 

természeti, épített és emberi környezet, gazdasági, szociális 

eltérések).  

A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó súlyuk okainak 

elemzése; a falusias térségek válsághelyzetének, felzárkózásuk 

lehetőségeinek megismerése.   

Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban, elérő jellegű körzetei 

(okozati és prognosztikus bemutatás). (gyakorlat)  

Hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek; a 

hagyományok földrajzi alapjai. A magyar mezőgazdaság helye a 

globális gazdaságban, európai integrációban.  

A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommunikációs ágazat) 

szerepe, jövőbeli lehetőségei.   

A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és infoparkok szerepe. 

 

Etika 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 5. 

évfolyamon 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és 

tudja, hogy maga is felelős ezért.   

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a 

testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint 
az etnikai és kulturális különbségeket.  

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és 
tetteinek utólagos értékelésére.   

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez 

befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként választania kell még a 

számára fontos értékek között is. Képes különféle szintű 

kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati 

hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és 

az elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól 

használható technikájával. 



Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni 

és elfogadni a közösségi normákat.   

Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és 

kulturális, illetve vallási hagyományokat.   

Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között 

élnek, képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és 

lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében. 
Megbecsüli a neki nyújtott segítséget.  

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél 

kevésbé károsítsa a természetet.   

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s 

felismeri magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit.   

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására 

törekszenek, és kritikusan viszonyul a különféle 

médiaüzenetekhez.   

Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző 

világképek és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos 

eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 

évfolyamon 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és 

tudja, hogy maga is felelős ezért.   

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a 

testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint 

az etnikai és kulturális különbségeket.  

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és 

tetteinek utólagos értékelésére.   

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez 

befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként választania kell még a 

számára fontos értékek között is. Képes különféle szintű 

kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati 

hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének 

és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól 

használható technikájával.   

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni 

és elfogadni a közösségi normákat.   

Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és 

kulturális, illetve vallási hagyományokat.   

Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között 

élnek, képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és 

lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében. 

Megbecsüli a neki nyújtott segítséget. 

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a 

környezet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél 

kevésbé károsítsa a természetet.   

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s 

felismeri magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit.   

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására 

törekszenek, és kritikusan viszonyul a különféle 

médiaüzenetekhez.   



Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző 

világképek és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos 

eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz. 

A fejlesztés várt 

eredményei 7. 

évfolyamon 

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 is. 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. 

A fejlesztés várt 

eredményei 8. 

évfolyamon 

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 is. 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. 

 

 

Technika-életvitel 

 

A továbblépés 

feltételei az 5. 

évfolyam végén 

A foglalkozásosokon való, aktív cselekvő részvétel.  

A fejlesztési céloknak megfelelő készségek, képességek, attitűdök 

folyamatos fejlődése.  

A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a 

feladatok megoldása a tevékenység elvégzése.  

Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet 

összeállítani, a háztartási gépeket szakszerűen használni.  

Egyszerű vetületi rajzok olvasása, értelmezése, az anyagok 

érzékelhető tulajdonságainak azonosítása  

A használt eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes 

használata.  

A közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályainak ismerete, 

alkalmazása, veszélyforrásai ismerete. Biztonságos közlekedési 

magatartás.  

Fogadja el a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, alkalmazza az 

szabályait. Ismerje a tudatos fogyasztói magatartást és a célszerű 

gazdálkodást 

A továbblépés 

feltételei a 6. 

évfolyam végén 

A foglalkozásosokon való, aktív cselekvő részvétel.  

A fejlesztési céloknak megfelelő készségek, képességek, attitűdök 

folyamatos fejlődése.  

A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a 

feladatok megoldása a tevékenység elvégzése.  

Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet 

összeállítani, a háztartási gépeket szakszerűen használni.  

Egyszerű axonometrikus és vetületi rajzok olvasása, értelmezése, 

az anyagok érzékelhető tulajdonságainak azonosítása  

A használt eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes 

használata.  A közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályainak 

ismerete, alkalmazása, veszélyforrásai ismerete. Biztonságos 

közlekedési magatartás.  



Fogadja el a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, alkalmazza az 

szabályait. Ismerje a tudatos fogyasztói magatartást és a célszerű 

gazdálkodást. 

A továbblépés 

feltételei a 7. 

évfolyam végén 

A foglalkozásokon való, aktív cselekvő részvétel.  

A fejlesztési céloknak megfelelő készségek, képességek, attitűdök 

folyamatos fejlődése.  

A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a 

feladatok megoldása, a tevékenység elvégzése.  

A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata. 

Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek.  

Ismerje a közműrendszerek (vízvezeték- és fűtési rendszerek) 

működését.  

A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek 

gyors felismerése, elhárítása.  

Ismerje fel az egészséget fenyegető veszélyek, különös tekintettel 

a dohányzása, az alkohol és a kábítószer-fogyasztás veszélyeire, 

fogadja el az egészségvédelemnek és az élet feltétlen tiszteletének 

fontosságát. Rendelkezzen megfelelő önismerettel és pályaképpel. 

 

Vizuális kultúra 

 

A továbbhaladás 

feltételei az 5. 

évfolyam végén 

A korosztályi sajátosságoknak megfelelően:  

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 kultárális üzenetet közvetítő tárgyak 

felismerése.  



A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása.  

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

A továbbhaladás 

feltételei a 6. 

évfolyam végén 

A korosztályi sajátosságoknak megfelelően:  

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása 

az alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és 

megfigyelés alapján.  

Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő 

használata a képalkotásban. 

Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek 

értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások 

megjelenítése.  

A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek 

analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása.  

Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző 

helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű 

tevékenység során.  

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján 

egyszerű következtetések megfogalmazása.  

Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az 

alkotótevékenység során.  

Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.  

A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.  

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a 

vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása.  

Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak 

felismerése.  

A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása.  

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

A továbbhaladás 

feltételei a 7. 

évfolyam végén 

A korosztályi sajátosságoknak megfelelően:  

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos 

alkalmazása az alkotótevékenység során adott célok kifejezése 

érdekében. Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata 

kölönböző célok érdekében.   

Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező 

vagy közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések 

megfogalmazása. 

Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges 

megjelenések egyszerű értelmezése.  

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján 

összetettebb következtetések megfogalmazása.  



Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-

mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos használata az 

alkotótevékenység során. A médiatudatos gondolkodás 

megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák 

rendszerezőbb feldolgozása kapcsán.  

A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció 

szövegszervező alapeszközeinek felismerése.  

Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához 

való viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.  

A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, 

stílusirányzatok megkülönböztetése és a meghatározó alkotók 

műveinek felismerése. Vizuális jelenségek, tárgyak, 

műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása.  

A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása.  

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

A továbbhaladás 

feltételei a 8. 

évfolyam végén 

A korosztályi sajátosságoknak megfelelően:  

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos 

alkalmazása az alkotótevékenység során adott célok kifejezése 

érdekében.  

Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok 

érdekében.   

Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező 

vagy közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések 

megfogalmazása.  

Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges 

megjelenések egyszerű értelmezése.  

Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján 

összetettebb következtetések megfogalmazása.  

Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-

mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos használata az 

alkotótevékenység során.  

A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális 

kommunikációs eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása 

kapcsán.  

A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció 

szövegszervező alapeszközeinek felismerése.  

Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához 

való viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.  

A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek 

felismerése. Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb 

elemzése, összehasonlítása.  



 

Ének-zene 

 

A továbbhaladás feltételei az 5. évfolyam végén:  

A tanuló:  

– tudjon 5 dalt emlékezetből érthető szövegkiejtéssel, pontos ritmusban elénekelni  

– tudja énekelni a Szózatot   

– ismerje fel a népi hangszereket a hangzásukról: furulya, duda, cimbalom, citera  

– ismerjen legalább 2 magyar népszokást  

– ismerje fel a többször meghallgatott zeneműveket, feldolgozásokat (szerző, cím)  

– legyen képes kottázni és szolmizálni 1b előjegyzéssel    

– ismerje a tanult korok jellemzőit, műfajait, hangszereit és zeneszerzőit  

  

A továbbhaladás feltételei a 6. évfolyam végén 

A tanuló:  

– tudjon  5  magyar népdalt emlékezetből érthető szövegkiejtéssel, pontos ritmusban 

elénekelni  

– ismerjen legalább 3 magyar népszokást  

– tudjon 2  magyar történeti éneket érthető szövegmondással elénekelni  

– határozza meg a dalokban előforduló korabeli szavak, kifejezések jelentését  

– ismerje fel a tanult hangszereket hangzás és kép alapján  

– tudjon összefüggően beszélni Tinódi Lantos Sebestyén életéről és műveiről  

– tudjon kottázni 1 kereszt  és 1bé előjegyzéssel  

– tudjon 2 klasszikus dalt a megfelelő tempóban énekelni – ismerje a bécsi klasszicizmus 

korának műfajait és zeneszerzőit – ismerje fel a meghallgatott zeneműveket.  

  

A továbbhaladás feltételei a 7. évfolyamon:  

A tanuló:  

– tudjon 5 magyar népdalt énekelni  

– tudja énekelni a Himnuszt  

– ismerje a régi és új stílusú népdalok jellemzőit  

– ismerje fel és nevezze meg a látott ritmusokat: negyed, nyolcad, éles és nyújtott 

ritmus, szinkópa  



– ismerje a szolmizációs hangokat és a kézjeleiket  

– legyen képes kottázni 2# és 2b előjegyzésig  

– ismerje a leggyakrabban használt zenei szakszavakat, kifejezéseket: tempo giusto, 

parlando, forte, piano, kvintváltás, pentaton, előjegyzés, ütemmutató stb.  

– tudjon 1 romantikus dalt énekelni  

– tudja megnevezni a magyar és egyetemes zenekultúra egyéniségeit, híres műveiket  

– ismerje fel zenehallgatás során az egyes zeneműveket (szerző, cím, műfaj, zenei 

apparátus).  

A továbbhaladás feltételei a 8. évfolyamon:  

A tanuló:  

– tudjon 4 újonnan tanult dalt, valamint az előző évek anyagából 1-1 népdalt és 

történeti éneket énekelni  

– tudja énekelni a Himnuszt és a Szózatot  

– legyen képes alkalmazni az eddig megszerzett népzenei tudását: régi és új stílus 

jellemzőinek ismerete  

– ismerje fel és nevezze meg a hallott vagy, látott ritmust: szóban – ritmusnév, írásban 

– ritmusjel,  

– hangoztatva – taps (negyed, nyolcad, éles és nyújtott ritmus, szinkópa)  

– tudjon tájékozódni és viszonyítani a zenei vonalrendszerben  

– ismerje a szolmizációs hangokat és a kézjeleiket  

– legyen képes kottázni 2# és 2b előjegyzésig,  ismerje fel, nevezze meg a tanult 

hangközöket: T1, k2 – N2, k3 – N3, T4, T5, k6 – N6, k7 – N7, T8),  

– ismerje fel, nevezze meg a pentaton,  

– valamint a dúr és moll hangsorokat  

– ismerje Bartók Béla és Kodály Zoltán életét és művészetét,  

– ismerje fel a jellegzetes motívumokról a meghallgatott zeneműveket: szerző, cím, 

műfaj, zenei apparátus megnevezésével. 

 

 

 

 

 

 



Testnevelés 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 5. 

évfolyam végén 

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. 8 10 gyakorlattal önálló bemelegítés 

végrehajtása.  

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek 

ismerete. A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív 

fejlesztése. A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása.  

  

Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló 

szabályozása. A bemelegítés és a levezetés szempontjainak 

ismerete.  

  

Úszás és úszó jellegű feladatok 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 

méteren vízbiztos folyamatos úszás.  

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon.  

Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben.   

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az 

uszoda, fürdő viselkedési szabályainak betartása.  

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség 

megőrzésében és az életvédelemben.  

Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a 

különböző úszásnemek gyakorlásánál.  

  

Sportjátékok  

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek 

alkalmazása testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a 

sportjátékban.  

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

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.  

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés 
kinyilvánítása a sportjátékokban.  

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli 
sportfoglalkozásokon vagy egyéb szervezeti formában.  

  

Atlétika jellegű feladatok  



A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű 

elsajátítása.  

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.   

A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a 

mozgásmintának megfelelően.  

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása 
tapasztalatok felhasználásával.   

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.  

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

eredményességében. 

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.   

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 2 4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és 

haladással, zenére is.  

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 
gyakorlatelemeinek bemutatása.   

A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag 

megközelítően helyes végrehajtása.   

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

A balesetvédelmi utasítások betartása.  

Segítségnyújtás a társaknak.  

  

Alternatív környezetben űzhető sportok  

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai 
gyakorlatainak bemutatása.  

A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos 

használata.  

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó 

képessége közötti összefüggés ismerete.  



A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és 

betartása.   

A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a 

foglalkozásokon.  

  

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható 

bemutatása, különös tekintettel a tompítási technikákra, 

Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás 

végrehajtása.  

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása.  

Jártasság néhány önvédelmi fogásban. A test-test elleni 

küzdelmet vállalása. Belátása annak, hogy a 

küzdősportok nem az agresszió eszközei. Érzelmek és az 

esetleges agresszió szabályozása.  

Mások teljesítményének elismerése.  

A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés.  

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak 

ismerete és alkalmazása. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 6. 

évfolyam végén 

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. 8 10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. 

A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek 

ismerete.  

A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A 
biomechanikailag helyes testtartás kialakítása.  

  

Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló 

szabályozása. A bemelegítés és a levezetés szempontjainak 

ismerete.  

  

Úszás és úszó jellegű feladatok  

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 

méteren vízbiztos folyamatos úszás.  

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon.  

Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben.   

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az 

uszoda, fürdő viselkedési szabályainak betartása.  

Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség 

megőrzésében és az életvédelemben. 



Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a 

különböző úszásnemek gyakorlásánál.  

  

Sportjátékok  

A sportjátékok technikai és taktikai készletének 

elsajátítása, ezek alkalmazása testnevelési játékokban, 
játékos feladatokban és a sportjátékban.  

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

A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.  

Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés 

kinyilvánítása a sportjátékokban.  

Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli 

sportfoglalkozásokon vagy egyéb szervezeti formában.  

  

Atlétika jellegű feladatok  

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű 

elsajátítása.  

A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.   

A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a 

mozgásmintának megfelelően.  

Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása 

tapasztalatok felhasználásával.   

A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő 

elsajátítása.  A kar- és láblendítés szerepének ismerete az 

el- és felugrások eredményességében.  

Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.   

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 2/4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és 

haladással, zenére is.  

A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos 
gyakorlatelemeinek bemutatása.   

A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag 

megközelítően helyes végrehajtása.   



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

A balesetvédelmi utasítások betartása.  

Segítségnyújtás a társaknak.  

  

Alternatív környezetben űzhető sportok  

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai 
gyakorlatainak bemutatása.  

A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos 

használata.  

A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó 

képessége közötti összefüggés ismerete.  

A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és 

betartása.   

A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a 

foglalkozásokon.  

  

Önvédelmi és küzdőfeladatok  

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható 

bemutatása, különös tekintettel a tompítási technikákra, 

Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás 
végrehajtása.  

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása.  

Jártasság néhány önvédelmi 

fogásban. A test-test elleni 

küzdelmet vállalása.  

Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. 

Érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása.  

Mások teljesítményének elismerése.  

A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés.  

A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak 

ismerete és alkalmazása.  

A fejlesztés várt 

eredményei a 7. 

évfolyam végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák   

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 

Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság.  

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és 

előadása zenére.  

Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának 

ismerete. Az összehangolt, feszes testtartás 

kritériumainak való megfelelésre kísérletek.   

A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság.  

Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, 

szimbolizációs folyamatok összekapcsolása.  

  

Úszás és úszó jellegű feladatok  



A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi 

teljesítményjavulás felmutatása.   

Mellúszás az egyén adottságainak és képességeinek megfelelően.  

A vízben mozgás prevenciós előnyeiről, a fizikai háttérről 

ismeretek.  

A vízből mentés alapgyakorlatainak bemutatása.  

Felelősségérzet, érdeklődés, segítőkészség kinyilvánítása a vizes 
feladatokban.  

  

Sportjátékok  

Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet.  

Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.   

A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.   

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció 

fejlődése. A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem 

megtapasztalása és elfogadása.   

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns 

magatartások esetén a gondolatok, vélemények szóban 

történő kifejezése.  Sporttörténeti alapvető 

tájékozottság a labdajátékokban.  

  

Atlétika jellegű feladatok  

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.  

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő 

végzése a tanult versenyszabályoknak megfelelően.  

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő 

bemutatás, a lendületszerzések és a befejező mozgások 

összekapcsolása. A futás, a kocogás élettani jelentőségének 

ismerete. 

Torna jellegű feladatok  

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés 

összhangjának jelenléte a torna jellegű mozgásokban.  

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek 

felmutatása a gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban.  

A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon.  

Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével 

összhangban történő végrehajtása.  

Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű 
gyakorlatok végrehajtásában.  

  

Alternatív környezetben űzhető sportok  

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és 

népi hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő 



gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb belső motiváció 

némelyik területén.  

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek 

kinyilvánítása.  A természeti erők és a sport hasznos 

összekapcsolásának ismerete és az ezzel kapcsolatos 

előnyök, rutinok területén jártasság. A környezettudatosság 

cselekedetekben való megjelenítése.  

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra 

hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.   

A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás 

felmutatása.  

  

Önvédelmi és küzdőfeladatok   

A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban 

történő alkalmazása.  

A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az 

önvédelmi gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal.  

Állásküzdelemben jártasság.  

A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre 

vonatkozó ismeretek elsajátítása. A sportszerű győzni akarás 

kinyilvánítása.  

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 8. 

évfolyam végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák   

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 

Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság.  

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és 

előadása zenére.  

Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának 

ismerete. Az összehangolt, feszes testtartás 

kritériumainak való megfelelésre kísérletek.   

A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság.  

Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, 

szimbolizációs folyamatok összekapcsolása.  

  

Úszás és úszó jellegű feladatok  

A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi 

teljesítményjavulás felmutatása.   

Mellúszás az egyén adottságainak és képességeinek megfelelően.  

A vízben mozgás prevenciós előnyeiről, a fizikai háttérről 

ismeretek.  

A vízből mentés alapgyakorlatainak bemutatása.  

Felelősségérzet, érdeklődés, segítőkészség kinyilvánítása a vizes 
feladatokban.  

  

Sportjátékok  

Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet.  



Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.   

A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.   

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció 

fejlődése. A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem 

megtapasztalása és elfogadása.   

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns 

magatartások esetén a gondolatok, vélemények szóban 

történő kifejezése.  Sporttörténeti alapvető 

tájékozottság a labdajátékokban.  

  

Atlétika jellegű feladatok  

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.  

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő 

végzése a tanult versenyszabályoknak megfelelően.  

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő 

bemutatás, a lendületszerzések és a befejező mozgások 

összekapcsolása. A futás, a kocogás élettani jelentőségének 

ismerete. 

Torna jellegű feladatok  

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés 

összhangjának jelenléte a torna jellegű mozgásokban.  

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek 
felmutatása a gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban.  

A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek 

megfelelő magasságon.  

Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével 

összhangban történő végrehajtása.  

Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű 
gyakorlatok végrehajtásában.  

  

Alternatív környezetben űzhető sportok  

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és 

népi hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő 

gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb belső motiváció 

némelyik területén.  

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek 

kinyilvánítása.  A természeti erők és a sport hasznos 

összekapcsolásának ismerete és az ezzel kapcsolatos 

előnyök, rutinok területén jártasság. A környezettudatosság 

cselekedetekben való megjelenítése.  

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra 

hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.   

A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás 

felmutatása.  



Önvédelmi és küzdőfeladatok   

A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban 

történő alkalmazása.  

A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az 

önvédelmi gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal.  

Állásküzdelemben jártasság.  

A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre 
vonatkozó ismeretek elsajátítása.  

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.  

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 

 


