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Angol nyelv 
 

1. évfolyam (NAT 2020) 

Témák: 

Köszönés, elköszönés 

Bemutatkozás 

Család 

Iskola, tanszerek 

Játékszerek 

Színek 

Alakzatok 

Számok 10-ig 

Állatok 

Növények 

Ételek, italok 

Gyümölcsök, zöldségek 

Testrészek 

Öltözködés, ruhadarabok 

Évszakok, időjárás 

Ünnepek 

Ábécé 
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Nyelvtan: 

Személyes névmások 

To be ige ragozása 

Határozott névelő 

Határozatlan névelők 

Can segédige 

Főnevek többes száma 

Elöljárószók 

Eldöntendő kérdések 

Birtokos névmások 

Felszólító mód (utasítások) 

 

Szövegalkotás: 

Rövid párbeszédek szóban 

 

Memoriterek: 

Egyszerű, néhány szóból álló mondókák, versek, dalok 

 

2. évfolyam (NAT 2020) 
 

Témák: Nyelvtan: Szövegalkotás: Memoriterek: 

Köszönés, elköszö-

nés 

Bemutatkozás 

ABC 

Család 

Személyes névmások  

To be ige ragozása 

Can segédige 

Eldöntendő kérdések 

Mutató névmások 

Párbeszédek szóban, 

leírások 

dalok, mondókák 
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Iskola, tanszerek 

Játékszerek 

Színek 

Alakzatok 

Számok 20-ig 

Állatok 

Testrészek  

Évszakok, időjárás 

(jelentés) 

Játékok 

Ételek, italok 

Ház részei 

Ruházat 

Parti kellékek 

Ünnepek 

(Karácsony, Húsvét, 

Halloween) 

Melléknevek 

Birtokos névmások 

Kijelentés, tagadás, 

kérdés egyszerű 

mondatokban egy-

szerű jelen időben 

Folyamatos jelen idő  

Wh- kérdések  

 

3. évfolyam 
Témák: Nyelvtan: Szövegalkotás: Memoriterek: 

Család 

Foglalkozások 

Iskola 

Barátok 

Számok 100-ig 

Hónapok, napok 

Étkezés 

Napirend 

Szabadidő, hobbi 

Sport, sportszerek 

Hangszerek 

Bútorok, berendezési 

tárgyak 

Közterületek, 

épületek 

Közlekedés, 

járművek 

Utazás, vakáció 

Időjárás 

Növények 

Rövid és hosszú 

alakok 

Rendhagyó főnevek 

többes száma 

Melléknevek 

Mutató névmások 

Birtokos szerkezetek 

Elöljárószók 

Kérdőszók 

Létezés kifejezése 

(there+be) 

Határozószók 

Megszámlálható és 

megszámlálhatatlan 

főnevek 

Folyamatos jelen idő 

Egyszerű jelen idő 

Felszólító mód 

Párbeszédek, leírá-

sok, levélírás 

Több versszakból álló 

versek, dalok 



VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 
 

9 
 

Állatok 

Testrészek 

Öltözködés, 

ruhadarabok 

Ünnepek 

 

 

4. évfolyam 
 

Témák: Nyelvtan: Szövegalkotás: Memoriterek: 

Bemutatkozás 

Napok 

Ünnepek 

Helyek a városban 

Család és barátok 

Szabadidő 

Dátumok, számok 

Ételek 

Tantárgyak 

Tárgyak, emberek le-

írása 

Hónapok, évszakok 

Mindennapi rutin 

Report 

Utazás 

Napló 

Rövid és hosszú ala-

kok 

Rendhagyó főnevek 

többes száma 

Főnév tárgyesete 

Melléknevek 

Mutató névmások 

Birtokos szerkezetek 

Elöljárószók 

Kérdőszók 

Létezés kifejezése 

(there+be) 

Határozószók 

Megszámlálható és 

megszámlálhatatlan 

főnevek 

Folyamatos jelen idő 

Egyszerű jelen idő 

Kijelentő, kérdő, fel-

szólító mód 

Javaslatok. 

Párbeszédek, leírá-

sok, levélírás, fogal-

mazás, jelentés. 

Több versszakból 

álló versek, dalok, 

párbeszédek, leírá-

sok. 

 

5. évfolyam (NAT 2020) 
 

Tankönyv: Wetz, B.: English Plus 1. Second Edition.OUP  

Munkafüzet: Hardy-Gould, J.: English Plus 1 Workbook Second Edition OUP 

 

téma szókincs nyelvtan kommunikáció 

1. Towns 
and cities 

Városi helyek, épületek There  is/ are; 
some/any 

Információ kérése 
Egy hely/ város 
leírása 
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comparative 
adjectives 
 

2. Days Mindennapi teendők, napi 
rutin 

Simple present 
tense, 
gyakoriságot 
kifejező szavak 

Javaslattétel, 
beszélgetés 
mindennapi 
tevékenységekről 

3. Vadvilág Állatok nevei, állatok 
tulajdonságai 

Superlative 
adjectives 
can, how? 

Állatok leírása 
Engedély kérése, 
visszautasítása, 
elfogadása 

4. Learning 
world  

Az iskolával kapcsolatos szavak, 
kifejezések 
 

Present continuous 
tense 
Present continuous 
vs. present simple 
 

 Segítség kérése, az 
iskola leírása,e-mail 
írás az iskoláról 

5. Food and 
health 

Étkezés, ételek és italok can/ can’t 
megszámlálható és 
megszámlálhatatlan 
főnevek; a/ an, the, 
some/ any, much, 
many, a lot of 
Imperatives  
 

Étel- és italrendelés 
kávézóban 

6. Sport Sporttal kapcsolatos szavak, 
kifejezések 

was/ were; there 
was/ were 
Past simple tense; 
regular verbs 
múlt idejű 
időhatározók 

Múltbeli események 
elmondása 

7. Growing 
up 

Emberek külsejének leírása, 
egy élet fő eseményei 

Past simple tense; 
irregular verbs 
központozás 
 

Személyek leírása 
Múltbeli történések 
elmondása 

8. Going 
away 

Utazással kapcsolatos szavak 
időjárással kapcsolatos szavak 

be going to 
will/ won’t 

Javaslat tétel és 
elfogadása 
 

 

6. évfolyam (NAT 2020) 
Tankönyv: Wetz, B., Pye, D.: English Plus 2 Second Edition- Student Book. Oxford University 
Press, 2016 
Munkafüzet: Hardy-Gould, J.: English Plus 2 Second Edition- Workbook. Oxford University 
Press, 2016 

téma szókincs nyelvtan kommunikáció 

1. My 
time 

szabadidős tevékenysé-
gek 

Present simple questi-
ons 

Javaslat tétel, javaslat el-
fogadás 
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 Egyszerű jelen idejű 
kérdések 

Web-oldal profil készítése 

2. Com-
munica-
tion 

telefonálással kapcsola-
tos kifejezések 

Present simple and 
present continuous 
Egyszerű és folyama-
tos jelen idő 

Telefonálás 
Felmérés feldolgozása 

3. The 
past 

Gyakori igék Past simple  
Egyszerű múlt idő 

Vélemény kérdezése és 
vélemény megfogalma-
zása; érdeklődés kifeje-
zése 
Egy múlt idejű esemény 
elmondása 

4. In the 
picture 

Melléknevek és határo-
zószók 

Past continuous and 
past simple 
Folyamatos és egy-
szerű múlt idő 

Egy esemény elmondása 
múlt időben fotó alapján 

5. Achi-
eve 

Foglalkozások és készsé-
gek 

Comparatives and su-
perlatives; ability 
Melléknévfokozás; ké-
pesség kifejezése  

Javaslat tétel és javaslat 
elfogadás 
Web-oldal készítése élet-
rajzi adatokkal 

6. Survi-
val 

Túléléssel kapcsolatos 
szavak 

First conditionl; must 
and should 
Feltételes mód 1.; kell, 
kellene 

Utasítások adása, tanács-
adás 
Blogírás 

7. Music Belső tulajdonságokkal 
(kvalitás) kapcsolatos fő-
nevek és melléknevek 

Expessing future with 
’be going to’ and 
present continuous 
A jövő idő kétféle kife-
jezése 

egy esemény megszerve-
zése; segítség felajánlás 
Vélemény írása egy dalról 

8. Scary Sérüléssel kapcsolatos 
szókincs 

Present perfect Reagálás egy problémára 
email írása (informális stí-
lus) 

 
 

7. évfolyam 
Tankönyv: Wetz, B.- Pye, D.: English Plus 3. OUP 

Gyakorló munkafüzet: Hardy, J.- Styring, J.: English Plus Workbook 3 

 

téma szókincs nyelvtan kommunikáció 

1. Tv and 

news 

TV programok, a tele-

vízióval  

kapcsolatos szavak, ki-

fejezések 

past simple and 

past continuous 

tenses 

there was/were 

egy esemény, hír elmon-

dása/leírása (múlt időben)- kö-

tőszavak használata (when, 

while, as soon as, later, etc.) 
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2. Dis-

posable 

world 

háztartási tárgyak, a 

környezetszennyezés-

sel kapcsolatos szavak, 

kifejezések 

relative pronouns 

too much/many, 

some/any etc. 

so, because  

segítségkérés és segítség fel-

ajánlása 

3. Life on-

line 

számítógépes, inter-

netes kifejezések 

present perfect 

tense 

also, but, too 

bocsánatkérés, magyarázkodás 

4. Fame külső és belső tulaj-

donságokat kifejező 

melléknevek 

present perfect vs. 

past simple  

still, already, yet, 

just, for, since 

melléknevek szórendje 

5. School 

life 

az iskolai élettel kap-

csolatos szavak, iskolai 

szabályok 

should, must, have 

to, don’t have to 

vélemény kifejezése 

6. Take ac-

tion 

kampányozással, tilta-

kozással kapcsolatos 

szavak  

be going to vs. will 

present continuous 

for future ar-

rangements 

will, might 

first contitional 

javaslat kifejezése 

hivatalos levél írása 

7. Film 

And fic-

tion 

könyv- és film műfajok 

és kapcsolódó szavak 

szeretem- nem szere-

tem kifejezése 

could, can, will be 

able to 

second conditional 

javaslat és válaszai 

egy könyv/ film méltatása 

8. Art művészettel kapcsola-

tos szavak, kifejezések 

passive in present 

and past tenses  

kétség és vélemény kifejezése 

művészeti alkotások leírása 

 

8. évfolyam 
Tankönyv: Oxenden, C., Latham-Koenig, C., Seligson, P.: New English File, Pre-Intermediate 

 

Kommunikációs témakörök: Nyelvtan: 

Basic questions 

Family and family conflicts 

School 

Free time; Likes, dislikes; What makes you 

feel good? 

A moment in time; Fears and phobias 

Personality 

Health; Environment  

Home 

Present continuous and present simple ten-

ses; question words; past simple and past 

continuous tenses; present simple vs. 

present continuous; regular and irregular 

forms of verbs;  

linking words; relative clauses; future tenses 

and expressing future in different ways;  

present prefect tense; yet, just, already, 

since, for; present perfect vs. past tense;  
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In the museum; Exhibition 

At the airport; At the conference hotel; Res-

taurants problems 

At the department store; At the pharmacy; A 

boat trip 

On the phone; Asking for information 

Writing an email; Writing a formal or an in-

formal letter 

 Learnimg languages; Taking something back 

adjectives and adverbs; comparative and su-

perlative adjectives and adverbs;  

first conditional, second conditional; may/ 

might; should/ shouldn’t;  

verbs + prepositions; used to; phrasal verbs; 

passive voice; reported speech, past perfect 

tense; 
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Biológia 
7. évfolyam 
 

Az élővilág működése 

- Az élő és élettelen környezeti tényezők 

- Tűrőképesség, életközösség jellemzői. 

- A tápláléklánc. 

- Az ember hatása a bioszférára. 

- A levegő-, víz-, talajszennyezés. 

 

Az élőlények rendszerezése  

- Törzs, osztály, faj fogalma.  

- Növények, mohák, zuzmók, harasztok, nyitva-és zárvatermők törzsének jellemzése. 

- Állatok országa 

- Gyűrűsférgek, puhatestűek, ízeltlábúak, gerincesek törzse (és ezek osztályainak: halak, 

kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök) jellemzése. 

 

Távoli tájak életközösségei 

- Trópusi esőerdő elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy 

ragadozó bemutatása, tápláléklánc.  

- Szavanna elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó 

bemutatása, tápláléklánc.  

- Sivatag elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó 

bemutatása, tápláléklánc.  

- Mediterráneum elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy 

ragadozó bemutatása, tápláléklánc.  

- Füves puszták elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy 

ragadozó bemutatása, tápláléklánc. 

- Lombhullató erdők elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy 

ragadozó bemutatása, tápláléklánc.  

- Tajga elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó 

bemutatása, tápláléklánc.  

- Tundra elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy ragadozó 

bemutatása, tápláléklánc.  

- Közép-Európa magashegységei elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy 

növényevő, egy ragadozó bemutatása, tápláléklánc.  

- Sarkvidékek elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy 

ragadozó bemutatása, tápláléklánc.  

- Tengerek, óceánok elhelyezkedése, egy jellemző növény ismertetése, egy növényevő, egy 

ragadozó bemutatása, tápláléklánc.  
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8. évfolyam 

 

Élő rendszerek 

- Sejt, szövet, szerv.  

- A sejtek anyagai. 

- Szövetek jellemzése.  

Szépség, erő egészség 

- A bőr felépítése. 

- Mozgásszervrendszerünk 

- Csontrendszerünk, izmaink.   

Szervezetünk anyag- és energiaforgalma 

- A táplálkozási szervrendszer részei és jellemzői, betegségei. 

- A fog rajza. 

- Vitaminok (zsírban és vízben oldódó),  

- Tápanyagok 

- Légzési szervrendszer részei és jellemzői, betegségei.  

- A vér és a keringési szervrendszer alkotói és jellemzői, betegségei.  

- Kiválasztó szervrendszer alkotói, jellemzői, betegségei.  

Szabályozás 

- Idegi működés, érzékszervek működése és betegségei. 

- Hormonrendszer működése és betegségei.  

- Hallás, egyensúlyozás, ízlelés, szaglás 

Szaporodás  

- Szaporodási szervrendszer működése és betegségei. 

- Az emberi élet szakaszai és jellemzésük.  
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Célnyelvi civilizáció angolul 
 

A célnyelvi civilizáció tanulása az angol nyelv tantárgy keretében elsajátított kompetenciákra 
épül. A nyelvi követelményeken kívül azonban a tantárgy speciális jellegéből adódóan a kö-
vetkezőkben leírt témák ismeretére, elsajátítására is szükség van.  
 

5. évfolyam (NAT 2020) 
 

- a tanuló ismeri az angol kultúrájú országok elhelyezkedését, zászlóit és szimbólumait. 

- meg tudja nevezni az országok fővárosát, főbb nagyvárosait;  

- ismeri az országok legfontosabb domborzati és vízrajzi jellemzőit; 

- ismeri az ünnepkörökhöz tartozó szokásokat, jellegzetességeket;  

- ismeri a diákélettel kapcsolatos szokásokat,   

- képes segítséggel további információkat gyűjteni az országokról;  

- ismer néhány jellegzetes ételt, italt az angol kultúrájú országokból;  

- a tanuló képes bemutatni az angolszász országok jellemző otthoni és házon kívüli szabad-

idős tevékenységeit;  

- tud példát mondani kulturált szórakozási, szabadidős tevékenységekre;  

- be tudja mutatni az országokra jellemző nemzeti sportokat, ismeri a legjelentősebb sport-

eseményeket. 

 

6. évfolyam (NAT 2020) 
- a tanuló képes meghatározni a célnyelvi országok államformáját,  

- ismeri a célországokhoz köthető legendákat, történeteket,  

- -időrendbe tudja helyezi a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, ismeri az 

azokhoz köthető legfontosabb személyeket; 

- ismeri a célnyelvi országok leghíresebb múzeumait, néhány, ezekben kiállított tárgyat; 

- ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthető írót, költőt, verset, irodalmi alkotást 

- képes bemutatni kedvenc magyar íróját 

- ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthető képzőművészt, zeneszerzőt és zenészt 

- képes bemutatni hazánk földrajzi jellemzőit; a települést ahol él 

- fel tudja sorolni nemzeti jelképeinket, ünnepeinket és hagyományainkat, 

- egy-két mondattal ismerteti hazánk legjelentősebb történelmi eseményeit, az 

azokhoz köthető legfontosabb személyeket  
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7. évfolyam 
 

Tananyag: a tanár által összeállított tananyag 

1. Tények és adatok az Amerikai Egyesült Államokról. A zászló és a szimbólumok 
AZ USA teljes neve, államainak száma, fővárosa; lakosainak száma (hányszor nagyobb Magyar-
országénál, hányszor nagyobb a területe hazánknál); elhelyezkedése, szomszéd államok, ég-
hajlatai, a zászló szimbólumai, az államok szimbólumai;  
 
2. Lakosság. Többnemzetiségű társadalom. A politikai rendszer 
Lakosainak száma, az őslakosok és a betelepülők, mai fő etnikai csoportok; mit jelent: az USA 
mint olvasztótégely és mint mozaik vagy salátástál; a két fő párt neve, az elnök szerepe fékek 
és egyensúlyok, az alkotmány és a függetlenségi nyilatkozat  
 
3. Az iskolarendszer  
Az iskolarendszer szintjei, a campusi élet előnyei, hátrányai, híres egyetemek neve: Harvard, 
Yale, Princeton, MUT. Az iskolai élet 
 
4. Sportolás: a legnépszerűbb sportok, a sport mint üzlet 
 
5. Ételek és italok: főbb étkezések, jellegzetes ételek és italok 
 
6. Ünnepek. Zene 
Európai eredetű ünnepek: karácsony, újév; nemzeti ünnepek: a függetlenség napja, a hálaadás 
napja (mikor és mit ünnepelnek és hogyan), egyéb jeles napok: Valentin-nap, St. Patrik napja, 
Halloween (mikor, mit és hogyan ünnepelnek), helyi ünnepek 
Zene: az amerikai zene eredetei: európai, afrikai zene; 20. század: blues, jazz, gospel, musical,-
egy-két híres musical címe; Gershwin: Porgy és Bess, Egy amerikai Párizsban, Bernstein: West 
Side Story; az 50- 60as évek zenéje: rock and roll, rock- a hippi mozgalom 
 
7. Történelem  
A kezdetektől a Függetlenségi Nyilatkozatig: Columbus és a követői; az első letelepedők és 
kolóniáik; a „zarándok atyák” útja; konfliktus Angliával- a bostoni tea party; a Függetlenségi 
Nyilatkozat kibocsátása és a függetlenségi háború; az első US elnök neve 
A polgárháború: rabszolgaság; a polgárháború lényege (kik kik ellen és miért?); a győzelem 
következménye, szegregáció  
A frontier: a kontinens meghódítása, az USA gyarapodása; a vadnyugat mítosza 
 
8. Az indiánok 
Amerika benépesülése; az első találkozások az európaiakkal; mi volt az indiánok elleni harcok 
okai? a „könnyek útja”, Wounded Knee; az indiánok helyzete és létszáma ma; mit adtak az 
indiánok a világnak? 
9. A faji megkülönböztetés az USÁban 
A rabszolgaság kora; the „Underground Railroad”, a rabszolgákat felszabadító törvény és az 
utána kialakult helyzet (gettók, Ku-Klux Klan); fekete mozgalmak a 20. században  
 
10. Az újkori találmányok hatása az USA történelmére 
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A vasútépítés jelentősége; olaj és elektromosság; gyárak, tömegtermelés és sorozatgyártás; 
autógyártás, légi közlekedés, űrhajózás 
 
11. Kanada, Ausztrália, Új-Zéland 
Elhelyezkedés, főváros, népesség, szimbólumok, pénznem, különlegességek 

8. évfolyam 
 

Magyarországról általánosságban (lakosság, nyelv, földrajz, éghajlat) 

Jelképeink (nemzeti zászló, a szent korona, himnusz, címer.. …) 

Budapest története 

Budapest legfontosabb nevezetességei 

Városliget, Hősök tere 

Andrássy út, Opera 

Parlament 

Bazilika 

Citadella, Gellért- hegy 

Margitsziget 

Budapesti közlekedés (közlekedési eszközök, jegyvásárlás) 

Színházi élet 

Hazánk nevezetességei(Az Alföld, Hortobágy, Balaton…) 

Híres magyarok 

Nemzeti és egyéb ünnepeink (márc.15., aug.20., okt. 23., húsvét, karácsony, stb.) 

A magyar konyha (étkezési szokásaink, jellegzetességek..) 

Hungarikumok 
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Célnyelvi civilizáció németül 
 

A célnyelvi civilizáció tanulása a német nyelv tantárgy keretében elsajátított kompetenciákra 
épül. A nyelvi követelményeken kívül azonban a tantárgy speciális jellegéből adódóan a kö-
vetkezőkben leírt témák ismeretére, elsajátítására is szükség van.  
 

5. évfolyam (NAT 2020) 
- a tanuló ismeri a német nyelvű országok elhelyezkedését; 

- meg tudja nevezni az országok fővárosát, főbb nagyvárosait;  

- ismeri az országok legfontosabb domborzati és vízrajzi jellemzőit; 

- ismeri az ünnepkörökhöz tartozó szokásokat, jellegzetességeket;  

- ismeri a diákélettel kapcsolatos szokásokat;  

- képes segítséggel további információkat gyűjteni a célországokról;  

- ismer néhány jellegzetes ételt, italt az adott célországból;  

- a tanuló képes bemutatni a célnyelvi országok jellemző otthoni és házon kívüli szabadidős 

tevékenységeit;  

- tud példát mondani kulturált szórakozási, szabadidős tevékenységekre;  

- be tudja mutatni a célországokra jellemző nemzeti sportokat, ismeri a legjelentősebb sport-

eseményeket. 

- ismeri a célországokhoz köthető legendákat, történeteket, irodalmi alkotásokat 

- ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthető írót, költőt, gyerekverset, irodalmi alkotást 

 

6. évfolyam (NAT 2020) 
-  a tanuló képes tájékozódni térkép segítségével, ismeri a célnyelvi országok elhelyezkedését, 

legalapvetőbb földrajzi tulajdonságait, ismeri nagyobb városait, folyóit, tavait, hegyeit; 

- ismeri a német nyelvterületek jellemző éghajlati és időjárási jellemzőit; 

- egy-egy tájegységgel kapcsolatosan képes előadást tartani előzetes felkészülés után (eset-

leges tanári segítséggel); 

- ismeri a célországok legmeghatározóbb történelmi eseményeit, 

- az olvasott szövegek segítségével képes a célországokban lakó emberek jellemző életmód-

jának, mindennapi életének sajátosságairól beszámolni, ismeri a vidéki és a városi életmód 

jellegzetességeit; 

- ismeri a német nyelvű országok jelképeit, legfontosabb szimbólumait;  

- ismeri az országok fizetőeszközét;  

- képes párhuzamba állítani a magyarországi és a célnyelvi országok népszokásait, felismeri a 

hasonlóságokat és a különbségeket; 

- ismer híres embereket, képes bemutatni tanári segítséggel a tevékenységeiket; 

- ismeri a célországokra jellemző nemzeti sportokat, ismeri a legjelentősebb sporteseménye-

ket; 

- képes bemutatni a célországra jellemző kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szokáso-

kat; 
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- ismeri a célországokhoz köthető legendákat, történeteket, irodalmi alkotásokat; 

- megismeri a különböző műfajú irodalmi szövegeket, leismertebb képzőművészeit, íróit, köl-

tőit. 

 

7. évfolyam 
- a tanuló képes tájékozódni, információt gyűjteni és következtetéseket levonni leírásokból, 

táblázatokból, grafikonokból, diagramokból, térképekből;  

- tud következtetni a földrajzi fekvésből, a természeti és éghajlati viszonyokból az ország 

jellemzőire: az életmódra, a kulturális szokásokra, a mindennapi életre; 

- képes hazánk földrajzi jellemzőit, tájegységeit bemutatni; összehasonlítani a célországok 

földrajzi adottságaival; felismeri az ok-okozati összefüggéseket; 

- ismeri az adott tájegységre, országra jellemző ételek, étkezési szokások, tipikus étel 

elkészítési módját, össze tudja hasonlítani a magyarországi gasztronómiai 

jellegzetességekkel; 

- A tanuló ismeri a célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és kortárs 

szerzőjét, képző- és előadóművészét; 

- képes bemutatni a sport jelentőségét, szerepét a célnyelvi országok és hazánk lakosságának 

életében; 

- ismeri a sporthoz kötődő fogalmakat; 

- ismer olimpiai bajnok sportolókat, képes bemutatni munkásságukat, az elért 

sporteredményeiket. 

 

8. évfolyam 
- a tanuló képes információt szerezni az ország természeti adottságairól autentikus anyagok 

(prospektusok, útleírások, ismeretterjesztő filmek) segítségével; 

- ismer néhány ipari találmányt, felismeri ezek hatását az adott ország gazdaságára; 

- meg tud nevezni nemzetközi viszonylatban is híres termékeket, márkákat, és ismeri a 

Magyarországon jelenlévő jelentős célországbeli nagyvállalatokat;  

- a tanuló ismer jellemző népzenei, népművészeti alkotásokat; 

- ismer mai komolyzenei és könnyű zenei alkotásokat; 

- képes kulturális események, fesztiválok jelentőségének a megismerésére, 

összekapcsolására különböző művészeti ágakkal; 

- ismeri a célnyelvi országok legjelentősebb tudományos-technikai vívmányait és tudósait, 

képes bemutatásukra; 

- ismeri a célnyelvi országok legjelentősebb építményeit, épületeit, képes meghatározni a 

korszak és az épület jellemzőit; 

- a célnyelv ismerete segítségével be tudja mutatni Magyarország természeti kincseit, 

földrajzi adottságait, nevezetességeit stb. 
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Életvitel és gyakorlat 

1. évfolyam (NAT 2020) 
- Ismerje fel a természetes és mesterséges anyagokat, legyen képes tárgyakat anyaguk alap-

ján csoportosítani (fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag) 

- Tudjon egyszerű tárgyakat minta alapján létrehozni képlékeny anyagból (gyúrással, lapítás-

sal, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, kivájással, nyújtással, mintázással), papírból 

(hajtogatással, tépéssel, nyírással), fából (darabolással, csiszolással, hegyezéssel), fonalból 

(fonással, csomózással) 

- Ismerje a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, a rendőr közlekedést irányító karjelzé-

seit. 

- Ismerje a lakás helyiségeit és azok funkcióit. 

- Tudjon megnevezni néhány házimunkát. 

 

2. évfolyam (NAT 2020) 
- Ismerje fel és tudjon néhány tulajdonságot a természetes és mesterséges anyagokról, le-

gyen képes tárgyakat anyaguk alapján csoportosítani (fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag). 

- Tudjon egyszerű tárgyakat minta alapján létrehozni képlékeny anyagból (gyúrással, lapítás-

sal, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, kivájással, nyújtással, mintázással), papírból 

(hajtogatással, tépéssel, nyírással), fából (darabolással, csiszolással, hegyezéssel), fonalból 

(fonással, csomózással). 

- Ismerje az asztalterítést, asztali illemtant, szalvétahajtogatást. 

- Ismerje a gyalogos és kerékpáros közlekedés alapvető szabályait, a rendőr közlekedést irá-

nyító karjelzéseit. 

- Ismerje a lakás helyiségeit és azok funkcióit. 

- Tudjon megnevezni néhány házimunkát. 

 

3. évfolyam 
Család, otthon, háztartás: 

- Ismerje a lakás helyiségeit, azok funkcióit. 

- Vegyen részt a családi munkamegosztásban. 

- Az életkorának, fejlettségnek megfelelően legyen képes önkiszolgáló tevékenységekre. 

- Ismerje a vendéglátás alapvető tevékenységeit, tudjon segíteni asztalterítésben, tálalásban. 

- Tudja, hogy a háztartásban hogyan lehet takarékoskodni alapanyaggal, energiával, idővel, 

pénzzel, fogyasztási cikkekkel. 

Anyagok és alakításuk: 

- Ismerje a karton és papírlemez tulajdonságait, tudja azokat felsorolni. 

- Legyen képes keményebb papírokkal is dolgozni, tudja előkarcolni, hajtani, nyírni. 

- Tudjon egyszerű figurákat, bábokat létrehozni fonalból, textilből. 

- Ismerjen néhány öltéstípust: fércöltés, pelenkaöltés. 
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- Tudjon egyszerű használati tárgyakat, dísztárgyakat, játékokat, ajándékokat készíteni termé-

szetes anyagokból, papírból, textilből, bőrből, fából, fonalból. Biztonságosan használja az 

alakításukhoz szükséges szerszámokat. 

Jeles napok:  

- Ismerjen néhány családi szokást és hagyományt. 

- Tudjon néhány ünnepi hangulatot kifejező dekorációt készíteni. 

- Legyen képes ajándékot csomagolni. 

Mérés: 

- Tudjon önállóan cm pontossággal méréseket végezni.  

Közlekedési ismeretek: 

- Ismerje és tartsa be a gyalogos közlekedés szabályait, lakott területen és lakott területen 

kívüli közlekedés esetén. 

- Képekről tudjon közlekedési szituációkat értelmezni, arról beszélni. 

- Ismerje a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait. 

Tervezés, építés:  

- Önállóan tudjon munkameneteket tervezni.  

- Lássa előre az egymásra épülő tevékenységeket. 

- Tudjon építőelemekből, LEGO-ból modelleket készíteni. 

Háztartástan, életvitel: 

 - Ismerje és törekedjen az egészséges életmódnak megfelelően szervezni tevékenységeit. 

- Ismerje a segélyhívószámokat és a telefonos segélyhívás szabályait. 

 

4. évfolyam 
Ember és környezet 

- Legyen képes önállóan modellt és makettet készíteni. 

Anyagok megmunkálása, felhasználása:  

- Biztosan tudja az anyagok jellemző tulajdonságait, tudja azokat önállóan megmunkálni. 

Jeles napok: 

- Ismerjen több családi szokást és hagyományt. 

- Tudjon esztétikus dekorációt készíteni. 

- Legyen öröme az ajándékozásban, tudjon ajándékot ízlésesen becsomagolni. 

Mérés, műszaki ábrázolás: 

- Ismerje fel a nézetrajzot és az alaprajzot. 

Közlekedési ismeretek:  

- Ismerje és alkalmazza a kerékpáros közlekedés és a gyalogos közlekedés alapvető szabályait. 

Háztartástan, életvitel: 

- Ismerje az egészséges életmód alapelveit. 

- Ismerje a segélyhívószámokat és a telefonos segélyhívás szabályait. 
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5. évfolyam (NAT 2020) 
- Tudjon tapasztalatokat megfogalmazni a környezetátalakítással kapcsolatban 

- Ismerje a természetes és mesterséges faanyagokat, felhasználási területeiket 

- Tudja alkalmazni az elemi műszaki rajzi ismereteket 

- Ismerje a papírgyártás technológiáját 

- Ismerje a gyalogos közlekedés KRESZ szerinti szabályait, a tömegközlekedés szabályainak 

biztonságos alkalmazását, valamint a vízi és légi közlekedés történetét. 

- Ismerje a kerékpár részeit 

- Tudjon felsorolni építőanyagokat, építőipari szakmákat 

- Ismerje a mindennapi mérőeszközöket (tömeg, hosszúság, idő, hőmérséklet) 

- Tudjon felsorolni konyhai bútorokat, konyhafelszereléseket és konyhai gépeket 

Ismerje a magyar népviseleteket, népi tájegységeket, a textilipar nyersanyagait 

 

6. évfolyam (NAT 2020) 
- Ismerje az ember környezet-átalakításának következményeit, a hulladékok környezettuda-

tos kezelését 

- Ismerje a vetületi ábrázolás és a műszaki rajz méretmegadásának szabályait  

- Ismerje a papír fizikai és technológiai tulajdonságait 

- Tudjon felsorolni a természetes és mesterséges anyagokból 

- Ismerje fakitermelés folyamatát, a fűrészüzemben előállított fűrészáru fajtákat, a bútorlap 

felépítését 

- Tudjon felsorolni fémeket, tulajdonságukat, a korrózió elleni védekezés lehetőségeit, forgá-

csolási eljárásokat 

- A mindennapi életben előforduló műanyagok és azok felhasználási területeinek ismerete 

- Ismerje a mechanikai hajtásokat (szíj-, dörzs-, fogaskerék-, lánchajtás) és mechanizmusokat 

(vízkerék, szélmalom, hámor), tudjon példákat, tudjon felsorolni egyszerű gépeket (ék, 

emelő…) 

- Tudjon lerajzolni és ismertetni egy egyszerű áramkört, ismerje az elektromos áram veszé-

lyeit 

 

7. évfolyam 
- Ismerje az ember környezet-átalakításának következményeit, a hulladékok környezettuda-

tos kezelését 

- Ismerje a metszeti ábrázolás lényegét, jelölését 

- Tudjon felsorolni fémeket, tulajdonságukat, korrózió elleni védekezést, forgácsolási eljárá-

sokat 

- Ismerje a városi tömegközlekedés eszközeit, viselkedési szabályait 

- Tudjon tájékozódni közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. 

- Ismerje a mechanikai hajtásokat, a gyorsító és lassító áttételt, és arra példákat 

- Legyen tisztában a tengelyek, tengelykapcsolók szerepével 

- Ismerje a négyütemű Otto motor működését, a porlasztó szerepét, feltalálóit 
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- Ismerje a gépkocsi hajtásának, kormányzásának elemeit 

- Tudjon felsorolni az elektromos áram mágneses hatása alapján működő gépeket, eszközö-

ket 

- Legyen tisztában a gázellátás, vízellátás rendszereivel 

- Ismerje a kamaszkori személyi higiéné fontosságával 

- Tudja a tápanyagok összetételét, az egészséges táplálkozás szempontjait, az ételkészítési el-

járásokat 

- Ismerje az otthon tisztántartásának rendszerességét, tisztítószereit 
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Ének-zene 
 

1. évfolyam (NAT 2020) 
− Tudjon 20 népdalt és gyermekdalt előadni emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. 

− Tapssal, kopogással, járással legyen képes érzékeltetni az egyenletes lüktetést, a ritmusokat, 

és a kettőt tudja összekapcsolni mozgástevékenységgel, pl. járás közben adott ritmust tap-

sol. 

− Ismerje a negyed, a nyolcad és a negyed szünet jelét, tudjon egyszerű ritmussort olvasni és 

hangoztatni. 

− Ismerje a lá – szó – mi hangok nevét, kézjelét, helyét a vonalrendszerben. 

− Tudjon szolmizálva énekelni rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról  

− Ismerje fel a természetünk és környezetünk hangjait, tudja megkülönböztetni a magas, 

mély, gyerek, férfi és női hangokat. 

− Legyen képes néhány hangszer hangszínének felismerésére (furulya, zongora, dob). 

 

2. évfolyam (NAT 2020) 
− Tudjon 20 népdalt és gyermekdalt előadni emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. 

− Érzékelje és hangoztatassa az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei szemelvényekben 
− Tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; 
− Ismerje fel és hangoztassa a negyed, nyolcadpár, fél értékű ritmusokat, a negyed és a fél 

értékű szünetet, tájékozódjon a 2/4-es ütemben, ismerje fel és használja az ütemvonalat, 
záróvonalat, az ismétlőjelet; 

− Ismerje, énekelje és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait (lá – szó – mi – ré – dó – 
alsó lá); 

− Kottaképről azonosítsa a hallás után tanult dalokat; 
− Tudjon leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel; 
− Tudjon leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal; 
− Tudjon egyszerű kottában tájékozódni; 
− Ismerje fel a zongora hangját; 
− Ismerje fel és különböztesse meg a gyermekkar és a vegyeskar hangzását; 
 

3. évfolyam 
− Tudjon 20 dalt (15 népzenei és 5 műzenei szemelvényt) elénekelni emlékezetből a-e” hang-

terjedelemben több versszakkal, egyénileg és csoportosan. 

− Legyen képes népdalokat adott szempont szerint csokorba fűzni. 

− Tudjon dalokhoz ritmuskíséretet megszólaltatni. 

− Tudjanak ritmusvariációt, ritmussort alkotni a tanult értékekkel. 

− Ismerje a félérték, a negyed, a nyolcadpár, az önálló nyolcad és a szüneteik nevét, jelét, 

tudjon ezekkel a ritmusokkal egyszerű ritmussort folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

− Ismerje a ritmusképletek közül a szinkópát, keressen szinkópa hangzású szavakat, ismerje 

fel a szinkópát dalokban. 
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− Hangsúlyozza helyesen a 2/4 és 4/4-es metrumot. 

− Ismerje a lá – szó – mi – ré – dó – lá, – szó, hangok nevét, kézjelét, helyét a vonalrendszer-

ben. 

− A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) ismerje fel kotta-

képről (kézjel, betűkotta). 

− Legyen képes a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről szolmizálni.  

− Különböztesse meg a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. 

− Tudja megnevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat (vonós hangsze-

rek, fúvós hangszerek, ütősök). 

 

4. évfolyam 
− Tudjon 30 dalt (20 népzenei és 10 műzenei szemelvényt) emlékezetből énekelni a-e” hang-

terjedelemben több versszakkal, egyénileg és csoportosan. 

− Legyen képes népdalokat adott szempont szerint csokorba fűzni. 

− Legyen képes bátran és zengő hangon jó hangmagasságban szövegtartalmat kifejezően éne-

kelni az ismert dalokat. 

−  Tudjon új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról 

előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. 

− Ismerje fel a tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) kotta-

képről. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamato-

san szólaltassa meg csoportosan és egyénileg is. 

− Ismerje a ritmusképletek (éles és nyújtott ritmus, szinkópa) nevét, jelét, tudja ezeket han-

goztatni, ismerje fel őket dalokban hallás után és kottában is. 

− Ismerje a szolmizációs hangok nevét dó-tól felső dó-ig, tudja kézjelüket, helyüket a vonal-

rendszerben. Az ismert dalokat olvassa kézjelről, betűkottáról.  

- Hangsúlyozza helyesen a 2/4, 3/4 és 4/4-es metrumot. 

- Tudja megnevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat (vonós hangsze-

rek, fúvós hangszerek, ütősök). 

- Különböztesse meg a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. 

 

5. évfolyam (NAT 2020) 
1. félév: 

− Az első félévben tanult dalok közül a tanuló 3 dalt/zenei szemelvényt énekeljen el emléke-

zetből, kottából tudjon szolmizálni egyet. A tanult dalokban ismerje fel a tanult tiszta hang-

közöket (prím,oktáv, kvárt, kvint), ritmusértékeket (negyed, nyolcad, tizenhatod).  

− Hallás után ismerje fel a népzenei részletekben a tanult népi hangszereket: cimbalom, ci-

tera, tekerőlant, duda.  

 



VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 
 

28 
 

2. félév:  

− A második félévben tanult dalok közül a tanuló 4 dalt/zenei szemelvényt énekeljen el emlé-

kezetből, kottából tudjon szolmizálni kettőt. Ismerje a zenei abc-t. 

− A tanult dalokban ismerje fel a tanult tiszta hangközöket (prím,oktáv, kvárt, kvint), ritmus-

értékeket (negyed, nyolcad, tizenhatod) és ritmusokat (nyújtott és éles, kis éles és kis nyúj-

tott). Ismerje a tanult zenetörténeti korok legfontosabb jellegzetességeit, és azok híres ze-

neszerzőit (ókor, középkor, reneszánsz: Palestrina, Lassus; barokk: Vivaldi, Bach, Handel). 

− A többször meghallgatott zeneművek közül 3-at ismerjen fel hallás után. 

 

6. évfolyam (NAT 2020) 
Első félév 
 
Éneklés: 
 
3 magyar népdal éneklése: 
- Ősszel érik, babám 
- Ablakomba, ablakomba 
- Madárka, madárka 
 
3 angol népdal éneklése: 
- Home on the range 
- Good night ladies 
- My Bonnie 
 
Zeneelmélet: 
1. A régi és új stílusú népdalok jellemzői, a népdalok elemzése 
2. A szekund és terc hangközök 
3. Előjegyzés és módosítás, Módosító jelek 
 
Eddig tanult zeneelméleti összefüggések - zenei írás, olvasás 
 
Második félév 
 
Éneklés: 
 
Történelmi énekek, műdalok: 
- Egri históriának summája 
- Ellopták szívemet 
- Vágyódás a tavasz után 
 
3 amerikai népdal éneklése: 
- All night all day 
- The bear went over the mountain 
- Coffe grows on white Oak trees 
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Zenetörténet angolul: 
1. A XVI. század magyar zenéje, a históriás ének 
2. A klasszicizmus zenéje 

3. Új műfajok, formák. J. Haydn, W. A. Mozart, L.v. Beethoven élete és művészete 

 

7. évfolyam 
- Az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: népdal, népies dal, népies műdal; 4 műdal; 1 

többszólamú ének; 2 zenemű főtémája) és zenei szemelvényt emlékezetből énekeljen kife-

jezően csoportban.  

- Tudja az alábbi fogalmakat: Szimfonikus költemény, kamarazene, műzene, népzenei feldol-

gozás, romantikus zene, kis és nagy szext, kis és nagy szeptim, ritmusvariációk, augmentá-

ció, diminúció,  

- Ismerje fel a tanult ritmikai és dallami elemeket kottaképről, és legyen képes azok alkalma-

zására és újra alkotására. 

- A megismert olvasógyakorlatokat tudja szolmizálva olvasni. 

- A kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) hallás után, a jellemző részleteik alapján is-

merje fel. 

 

8. évfolyam 
- Az énekes anyagból 15 szemelvényt emlékezetből énekeljen kifejezően csoportban. 

- Az új zenei elemeket ismerje fel kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasson. 

- Tudja az alábbi fogalmakat: Verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta, ritmusvari-

ációk, augmentáció, diminúció, hangközök, alap hármashangzatok, hangsorok, hangnemek, 

hangnemi váltások, homofónia, polifónia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei fel-

dolgozás, klasszikus zene, populáris zene, trubadúr ének, madrigál, opera, oratórium, kan-

táta, concerto, vonósnégyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, 

jazz, rock. 

- A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 al-

kotás) jellemző részleteik alapján ismerje fel. 
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Etika 

 

1. évfolyam (NAT 2020) 
- A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisz-

tában van legfontosabb személyi adataival. 

- Felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, meg tud nevezni családi hagyo-

mányokat. 

- Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

- Meg tud fogalmazni gondolatot a jóról és a rosszról. 

- Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 

- Életkorának megfelelően ismeri lakóhelyét, lakóhelyi közösségeit. 

- Érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, felismer közülük néhányat. 

 

2. évfolyam (NAT 2020) 
- Tudjon célokat kitűzni ki maga elé, és azonosítsa a saját céljai eléréséhez szükséges főbb 

lépéseket;  
- Céljai megvalósítása közben végezzen önkontrollt. 
- Ismerje és nevezze meg a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket. 
- Ismerje a különböző családi események fontosságát, értse és különböztesse meg a családi 

és az egyéb ünnepeket. 

- Ismerje a társas érintkezés és a beszélgetés alapvető szabályait kortársaival és a felnőttek-
kel. 

- Mutasson érdeklődést Magyarország történelmi emlékei iránt, ismerjen fel közülük néhá-

nyat. 

- Felelősséggel gondoskodjon háziállatokról vagy a környezetében előforduló állatokról, nö-
vényekről; 

- Fogyasztási szokásaiban hozzon példát olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehetők 
a környezetvédelmi szempontok. 

- Ismerjen néhány fontosabb ünnephez kapcsolódó keresztény vallási eseményt (karácsony, 

húsvét). 

 

3. évfolyam 
- Reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, képes önmagát fejleszteni. 

- Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait. 

- Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására. 

- Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 

- Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik. 

- Osztályközössége szabályait elfogadja, betartja. 

- Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpont-

ból is rátekinteni. 

- Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. 
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4. évfolyam 
- A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonsá-

gairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.  

- Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kap-

csolódni csoportos beszélgetésbe. 

- Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer 

olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon felold-

hatók. 

- Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 

- Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész 

arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelensé-

gekre. 

- Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabá-

lyok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában. 

- Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit 

elődeink hoztak létre. 

- Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpont-

ból is rátekinteni. 

- Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. 

 

5. évfolyam (NAT 2020) 
A tanuló gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik a megalapozott véleményalkotásra 

és tetteinek utólagos értékelésére. Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek, képes külön-

féle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására. Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő vélemé-

nyeket, szokásokat. Tudatában van annak, hogy az emberi tevékenység hatással van a környe-

zetére. Törekszik, hogy minél kevésbé károsítsa a természetet. 

I. Egészséges élet 

- A serdülőkor jellemzői a folytonos változás és önmagunk elfogadása, a különböző élet-

korok szükségleteinek megismerésével. A testi és lelki egészség tényezőinek meghatá-

rozása, betegségek és balesetek megelőzésének lehetőségei. A fogyatékosság, mint 

élethelyzet. Kapcsolatba lépés a fogyatékkal élőkkel, segítésük. Jó és rossz lelkiállapo-

tok, pozitív életszemlélet. A célok elérésének tervezése. Lelkiismereti dilemmák. A sza-

bályok betartása és be nem tartása. 

 

II. Személyes kapcsolatok 

- Barátságok, kapcsolatok szerepe az életünkben. Családi kapcsolatok, rokonsági viszo-

nyok, családfa. Családi szokások, hagyományok, szabályok. Az idősebb generáció meg-
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ismerése. A barátság kialakulása, rokonszenv, ellenszenv. Együttműködés a kapcsolat-

ban. Bizalom és megbízhatóság a barátságban. Kapcsolattartási formák a barátságban. 

Konfliktusok kialakulása, megoldása, kibékülés. A generációk közötti együttműködés: 

segítség, támogatás, amelyet társak nyújthatnak, segítség, támogatás, amelyet a fiata-

labbak nyújthatnak az idősebbeknek. Kötődés az állatokhoz, felelősség az állatokért. 

III. Közösségben 

- Önismeret és kapcsolati rendszerek felismerése. Csoportok, amelyekhez tartozunk, vá-

lasztott és nem választott csoportok. Saját közösségeim és kapcsolataim. Az iskola, mint 

közösségi hely. A tanulás szerepe és fontossága. A magyar kultúra elemei, Magyaror-

szág jelképei. A haza- nemzet- szülőföld fogalmak jelentése. Magyarország nemzetisé-

gei, magyar lakosság külföldön. A szabály fogalma, szerepe, szabályalkotás. Az iskolai 

házirend szerepe, diákparlament működése. A közösségbe illeszkedés, közösségi érzés 

erősítése. Az együttműködés közös feladatokban, a csoporton belüli feladatmegosztás. 

Pozitív és negatív szerepek az együttműködésben.  A konfliktusok jellemzői, kialakulá-

sának és megoldásának elemzése. Hasonlóságok és különbségek az emberek között. Az 

öltözködés, anyagi vagy társadalmi helyzet szerepe a másik megítélésében. 

 

6. évfolyam (NAT 2020) 
A tanuló megérti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, 

vágyaik egyaránt befolyásolják. Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, képes reálisan 

felmérni a lehetőségeit. Képes mérlegelni különféle cselekedeteket, érti, hogy felelősséggel 

tartozik. Törekszik a megalapozott véleményalkotásra és tetteinek utólagos értékelésére. 

 

I. Társadalmi együttélés 

- Ismerkedés civil tevékenységekkel, az önkéntes munka lehetőségeivel. Saját és mások 

csoportjaihoz való viszonyuk. Az előítélet megismerése, elfogadás, illeszkedés a közös-

ségekbe, megbántás értelmezése. A hit és a vallások szerepe, a vallások sokszínűsége. 

A vagyoni különbségek alakulása a társadalomban, a szegénység mélyebb megisme-

rése. A nem anyagi értékek szerepének tudatosítása. Jólét, adományozás. A világháló 

szerepe, előnyei, hátrányai. Az internet nyújtotta lehetőségeinek és veszélyeinek meg-

ismerése. Magyarországon élő népcsoportok együttélése, a nemzeti sokszínűség meg-

ismerése. 

II. A technikai fejlődés hatásai 

- A tudomány és a technika szerepe, megismerkedés a világ jelenségeinek kutatásával. A 

földi élet jövője, felelősség az utódainkért. Élelmiszerünk eredete, az élelmiszer terme-

lés hatása a környezetre. Az emberi életmód hatásának, következményeinek megfogal-

mazása. Az ökológiai lábnyom fogalma-számítás. A képernyő hatalma: a televízió és a 

számítógép hatása az életünkre. A média hasznosságának és veszélyeinek ( káros tar-

talmak, függőség ) megismerése. A reklámok hatása, saját vásárlási szokások, tudatos 
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vásárló megfogalmazása. Egészséges életmódra nevelés, saját külsővel elégedettség 

erősítése. A közös tulajdon jelentőségének és a közös felelősségnek felismerése. 

III. A mindenséget kutató ember 

- Az álmodozás, vágyak szerepe az életünkben. Annak vizsgálata, hogy vágyaink meny-

nyire reálisak vagy túlzók, a megvalósítható vágyak meghatározása és célok kitűzése. 

Jelképek jelentése, szertartások a vallásokban, az életben. Kultúrák szertartásai és a 

mindennapok szertartásai. A kulturális sokszínűség megismerése, elfogadása. Jelképek 

szent helyek a világvallásokban, vallási kultúrák és jelképek. Megismerkedés a világ je-

lenségeinek kutatásával, saját érdeklődés feltárása. A tudományos eredmények jelen-

tőségének értékelése. A tudósok munkája, felelőssége. A művészetről, befogadásáról 

vallott nézetek megfogalmazása. Közösség szabályai, amelyekhez tartozunk. A tudo-

mány, a művészet és a vallás kapcsolódási pontjai. 

 

7. évfolyam 
Erre az életkorra megnő azoknak a kérdéseknek a köre és bővül azoknak az élethelyzeteknek 

a sora, amelyekben a fiatalok önálló döntéseket hoznak. Ez a helyzet fontos kapcsolódási pon-

tot kínál a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség, valamint a pályaorientáció té-

makörének nevelési céljaihoz. Új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, illetve a 

családi életre nevelés. Fontos szerepet kell kapnia a médiatudatosságra nevelésnek. 

I. Ki, vagyok én? 

- A nyelv és gondolkodás kapcsolata, gondolatok kifejezése nyelvi és más eszközökkel. A 

nyelvi változatosságnak és a magyar nyelv gazdagságának tudatosítása. Kommunikáció 

a világhálón. Az erkölcs és az erények, az erkölcsi jó és rossz értelmezése. Az értelem 

és az érzelem szerepe. A személyes és közösségi értékek és ezek viszonya. Saját érték-

rend tudatosítása, összevetése  mások értékrendjével. Az ember egyediségének felis-

merése. Vágyak, álmok, célok, saját jövőkép megfogalmazása. Mi érdekel, milyen a sze-

mélyiségem? A média fajtái és az információáramlás. Az információ hitelességének 

vizsgálata, a virtuális tér lehetőségeinek és veszélyeinek megismerése. Saját szokások, 

jellemvonások vizsgálata, saját szerepek megfogalmazása. Mások megismerése, az em-

beri sokszínűség elfogadása. A kamaszkor jellemzői, önállósodás. 

II. Párkapcsolat és szerelem 

- A lányok és fiúk közötti különbségek. Az ember mint kapcsolatokban élő társas lény. A 

barátságok, kapcsolatok kialakulásának, működésének elemzése. Az érzelmek, vonzal-

mak megjelenése a serdülőkorban. Milyen a szerelmes állapot? A párkapcsolat, udvar-

lás, együttjárás fogalmai.  A kapcsolatok kialakulásának, működésének elemzése. A kö-

zösségi oldalak magánya, zaklatás, molesztálás, szexuális zaklatás. Az erőszak módjai-

nak tudatosítása, a visszautasítás, segítségkérés erősítése. A felelősség fogalma, a tár-

sakért vállalt felelősség típusainak, okainak megfogalmazása. Mások szükségleteinek 

felismerése, társak segítése, ismerkedés civil tevékenységgel. 

III. Közösségeim 
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- Családi élethelyzetek. viszonyok megismerése, a különbségek elfogadása. A család fel-

adatai, munkamegosztás. Napjaink családszerkezeti típusai. 

A közösség fontossága, értéke. A felnőtté válás lépéseinek végiggondolása. A közösség 

szabályaihoz való alkalmazkodás jelentősége, a közösség befolyása az egyén 

viselkedésére, döntéseire. Konfliktus az egyéni és közösségi szabályok között. Miért 

fontos, előnyös egy közösséghez tartozni?  Alkalmazkodás a közösséghez. 

8. évfolyam 
A tanulók képesek érzékelni az egyes társadalmi csoportok lehetőségei, és életesélyei közötti 

különbségeket. Megkezdődik a személyes világkép és világnézet kialakulása, amely csak évek 

múltán válik összerendezetté. Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadá-

sára. Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egy-

úttal felelősséggel is jár. Fontosnak érzi a közösséghez tartozás, miközben törekszik személyes 

autonómiájának megismerésére. 

I. Mi dolgunk a világban? 

- Az általunk birtokolt tárgyak fontossága, szerepe a jólétben, viszonyunk hozzájuk. Alap-

vető  életfeltételek, szükségletek, az ezekhez való jog. A boldogság feltételei, egyéni 

értelmezése. A siker fogalma, elérésének útjai. Stressz- és veszélyhelyzetek, amelyekbe 

kerülhetünk. Veszélyes helyzetek felismerése, kivédése, mások támogatása ebben. A 

közösségi érzés erősítése. A jó együttműködés feltételeinek gyűjtése, tudatosítása. A 

média hatása az életmódra, gondolkodásra. A médiával kapcsolatos félelmek, veszé-

lyek. Az információ hitelességének vizsgálata és lehetséges veszélyeinek végiggondo-

lása. A sztereotípia és előítélet fogalma, megjelenési formái. Az elutasított, kizárt sze-

mély helyzetének megértése. Különböző emberi kapcsolatok az internet világában. Fe-

lelősségteljes viselkedés az interneten: a megszólalás hatása és az egyéniség védelme. 

A számítógépes etika, etikus viselkedés a digitális világban. 

II. Helyem a világban 

- Az európai kultúra jellemzői, Magyarország Európai Uniós tagsága. Nemzeti jelképek, a 

magyar kultúra elemei. Nemzeti sokszínűség megismerése, magyar nemzetiségek.  A 

népesedési változások problémái. A kölcsönös bizalom és együttműködés elve a társa-

dalomban. A szabályszegés, normaszegés és a szabálykövetés felelősségének felisme-

rése. Az érdekérvényesítés módjai, saját értékek, érdekek és a közösség elvárásainak 

érdekeinek az összevetése. A szabályok megszegésének esetei (illem, erkölcs, jog).  

III. Erkölcs, hit, világnézet 

- A jó és rossz, mint az erkölcsi ítéletalkotás alapfogalmainak értelmezése. A világnézet, 

hit, vallás meghatározó jellege a gondolkodás módjában. Mások hitének, értékrendjé-

nek tiszteletben tartása. Világvallások jelképei, szent helyei, könyvei, eredetük. Külön-

böző hitű, világnézetű emberek egyenrangúságának elfogadása. Távol-keleti vallások, 

különbözőségük a közel-keletiektől. Az Európában leginkább elterjedt és újonnan ter-

jedő vallási irányzatok. A vallásszabadság és szabad vallásgyakorlás elve. A szeretet elve 

és az aranyszabály megbeszélése, megjelenése mindennapjainkban. A nagy világvallá-

sok tanításai az élet védelméről.  Az egyházak társadalmi szerepe, vállalt feladatai.  
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Fizika  

7. évfolyam 
- Mérőeszközök a mindennapi életben. 

- A tanult mennyiségek mértékegységei és átváltásai. 

- A sebesség. 

- Mozgás grafikus ábrázolása. 

- Az egyenletes mozgás jellemző mennyiségek (út, idő, sebesség) meghatározása a másik 

kettő ismeretében. 

- Az átlag- és a pillanatnyi sebesség fogalom értelmezése. 

- A tömeg. 

- A sűrűség. 

- A tehetetlenség törvénye. 

- Az erőhatás, erő. 

- A hatásellenhatás törvénye. 

- A súrlódás. 

- Közegellenállás jelenség szintű ismerete. 

- A gravitációs kölcsönhatás, gravitációs mező. 

- Gravitációs erő. 

- A súly fogalma és a súlytalanság. 

- A forgatónyomaték. 

- Egyszerű gépek. 

- A nyomás. 

- Nyomás a folyadékokban. 

- Közlekedőedények. 

- A nyomás terjedése folyadékban. 

- Nyomás gázokban, légnyomás. 

- Arkhimédész törvénye. 

- Nyomáskülönbségen alapuló eszközök. 

- A hang keletkezése, terjedése, energiája. 

- Zajszennyezés. 

- Hangszigetelés. 

- Az energia fogalma. 

- Az energia és megváltozásai. 

- Az energia megmaradásának felismerése és értelmezése. 

- Munkavégzés és a munka fogalma. 

- Az energia különféle fajtái. 

- Energiamérleg a családi háztól a Földig. 

- Energiaforrások: Fosszilis energiahordozók és kitermelésük végessége. 

- A vízenergia, szélenergia, megjelenése a földi energiahordozókban. 

- A geotermikus energia, a nukleáris energia, haszna, kára és veszélye. 

- A Föld alapvető energiaforrása a Nap. 
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- Az egyes energiahordozók felhasználásának módja, környezetterhelő hatásai. 

- Hőmérőtípusok. 

- Halmazállapotok és halmazállapot-változások. 

- Csapadék formák és kialakulásuk fizikai értelmezése. 

- A belső energia. 

- Hőtágulás és gyakorlati szerepe. 

- Hőtan és táplálkozás: az életműködéshez szükséges energiát a táplálék biztosítja. 

- „Hőátadás” módjai, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás.  

 

8. évfolyam  
- Mágnesek, mágneses kölcsönhatás. 

- Elektrosztatikus jelenségek a hétköznapokban. 

- Az anyag elektromos tulajdonságú részecskéinek (elektron, proton és ion) létezése. 

- Az atomok felépítése. 

- Az elektromos töltés. 

- Az elektromos áramkör és részei. 

- Az elektromos egyenáram. 

- Az áramerősség. 

- A feszültség fogalma és mértékegysége. 

- Az ellenállás. 

- A vezetéket jellemző ellenállás. 

- Ohm törvénye. 

- Fogyasztók soros kapcsolása. 

- Fogyasztók párhuzamos kapcsolása 

- Az egyenáram hatásai. 

- Az áram mágneses hatása. 

- Az áram hőhatását meghatározó arányosságok és az azt kifejező matematikai összefüggés 

(E=UIt) 

- Az elektromágneses indukció 

- Generátor, transzformátor 

- A váltakozó áram hatásai 

- Az elektromos áram útja az előállítás helyétől a felhasználóig 

- A fény egyenes vonalú terjedése. 

- A fényvisszaverődés és a fénytörés. 

- Teljes visszaverődés. 

- Hétköznapi optikai eszközök képalkotása. 

- Valódi és látszólagos kép. 

- Síktükör, homorú és domború tükör, szóró- és gyűjtőlencse. 

- Fókusz. 

- A szem képalkotása. 

- Rövidlátás, távollátás, színtévesztés. 
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- A fehér fény színeire bontása. 

- Színkeverés, kiegészítő színek. 

- Elsődleges és másodlagos fényforrások. 

- Fénykibocsátó folyamatok a természetben. 

- Mesterséges fényforrások. 

- A Naprendszer szerkezete. 

- A Nap, a Naprendszer bolygóinak és azok holdjainak jellegzetességei. Megismerésük 

módszerei. 

- Geocentrikus és heliocentrikus világkép. 
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Földrajz  

7. évfolyam 
A Föld története 

- Ismerje a földtörténet korbeosztásait és eseményeit. 

- Afrika, Ausztrália és Óceánia, Sarkvidékek. Tudja bemutatni Afrika, Ausztrália és Óceánia, a 

Sarkvidékek természeti adottságait. (felszín, tájak, éghajlat, vízrajz). 

- smerje fel az éghajlat és a mezőgazdaság közötti összefüggést. 

- Tudja bemutatni Egyiptom, a Dél-afrikai Köztársaság és Ausztrália gazdaságát. 

- Mutassa meg a térképen a tanult topográfiai fogalmakat!  

 

Amerika, Ázsia.  

- Tudja bemutatni Amerika és Ázsia természeti adottságait. (felszín, tájak, éghajlat, vízrajz) 

Ismerje fel az éghajlat és a mezőgazdaság közötti összefüggést. 

- Ismerje az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó, Brazília, India, Kína, Japán gazdasági életét 

és a hozzá kapcsolódó topográfiai fogalmakat.  

 

8. évfolyam 
Európa 

- Észak-, Nyugat-, és Dél-Európa természeti adottságait ismerje. Tudja bemutatni az országait, 

a gazdaságát. Ismerje fel az éghajlat-vízrajz-mezőgazdaság közötti összefüggéseket. Tanult 

topográfiai fogalmakat meg tudja mutatni. 

- Európai Unió 

- Közép-Európa, Magyarország természeti és társadalmi viszonyai. 

- Tudja önállóan jellemezni Közép-Európa (Németország, Lengyelország, Csehország, 

Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Románia) országainak általános természeti és 

gazdaságföldrajzát. 

- Ismerje a térség országainak közös és eltérő vonásait. 

- Tudja megmutatni a tanult topográfiai fogalmakat.  

- Ismerje a Kárpát-medence földtani szerkezetét, felszínének kialakulását, a földtörténeti 

múlt emlékeit Magyarországon, időjárásunkat, természeti erőforrásainkat.   

 

Hazai tájakon 

Alföldjeink és dombvidékeink  

Hegyvidékeink  

- Tudja bemutatni hazánk tájainak természeti értékeit, gazdaságföldrajzi jellemzőit és 

kapcsolja hozzá a tanult topográfiai fogalmakat. 

- Ismerje és védje természeti örökségeinket, értékvédelem 
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Hon- és népismeret 

6. évfolyam (NAT 2020) 
Az én világom:  

- Családfa; rokonsági viszonyok; az én városom; nagyszüleink, dédszüleink világa falun és 

városban 

A paraszti ház és háztartás, a ház népe:  

- A magyarok házai; magyar paraszti lakóházak; a népi építészet; a konyha, az ételkészítés és 

azok eszközei; a szoba berendezése és bútorok 

Hétköznapok a paraszti házban és ház körül: 

- Munkamegosztás a családon belül; lányok és fiúk játékai; a paraszti munka éves rendje; 

hétköznapi és ünnepi viseletek; táplálkozás 

Élet a faluban: 

- Közösségi alkalmak, társas munkák; kalákamunkák; a születéstől az öregkorig; az emberi élet 

fordulói: a gyermek születése; házasságkötés szokásai 

Ünnepnapok: 

- A karácsonyi ünnepkör és népszokások; farsang, nagyböjt, a húsvéti ünnepkör, húsvét 

ünnepe; pünkösd 

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén: 

- A magyar nép kulturális tagoltsága: néprajzi és táji csoportok; Dunántúl; Felföld; Alföld; 

Erdély és a Részek; Moldva, 
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Informatika 

5. évfolyam (NAT 2020) 
- Legyen tisztában számítástechnikai alapfogalmakkal (bit, bájt, hardver, szoftver, stb.); 

- Ismerje a számítógép elvi felépítését (blokkvázlatát), tudjon felsorolni alapvető be- és kime-

neti eszközöket; 

- egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

- ismeri a kódolás eszközeit; 

- ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

- ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környe-

zetének elektronikus szolgáltatásait;  

- ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat; 

- önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

- ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

- adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

- egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

- ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

- ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

- a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerke-

zetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

- digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;  

- ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít, tud kijelölni, másolni, 

beilleszteni; 

- ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

- önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

- védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér; 

- célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

- önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 

6. évfolyam (NAT 2020) 
- Ismerje a számítógépek felépítését, a monitorok és nyomtatók fajtáit, jellemzőit 

- Tudjon mappákat, fájlokat létrehozni, mappaszerkezetet értelmezni, átnevezni, másolni, 

mozgatni, törölni 

- Ismerje a rajzolóprogramot, tudjon szerkesztési és transzformációs műveleteket 

végrehajtani, átméretezni, tükrözni, forgatni, nyújtani, dönteni 

- Szövegszerkesztő programmal tudjon karaktereket, bekezdéseket formázni, képeket 

beszúrni, formázni 

- Tudjon bemutatókat készíteni, abban háttereket, animációkat áttűnéseket beállítani, 

képeket beszúrni és formázni. 
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- Ismerje és tudja használni a blokkprogramozási környezetet, tudjon egyszerű programokat 

készíteni 

- Ismerjen böngésző, kereső programokat, tudjon böngészni és keresni az interneten, 

elektronikus leveleket küldeni, fogadni 

 

7. évfolyam 
- Ismerje a számítógépek felépítését, a háttértárak fajtáit, működési elvüket 

- Ismerje az operációs rendszerek alapvető feladatait, tudjon felsorolni operációs 

rendszereket 

- Tudjon védekezni számítógépes vírusok ellen, ismerjen víruskereső programokat 

- Tudjon fájlokat, mappákat tömöríteni, kibontani 

- Ismerje a számítógépes hálózatok fajtáit, topológiáit, hálózati eszközöket 

- Szövegszerkesztő programmal tudjon formázott dokumentumokat létrehozni, képeket, 

táblázatokat elhelyezni, hasábokat, tabulátorokat használni 

- Tudjon multimédiás dokumentumokat, bemutatókat létrehozni 

- Tudjon Logo nyelven paraméteres eljárásokat, rekurzív eljárásokat készíteni 

- Ismerje az elektronikus levelezés technikáját, tudjon mellékleteket csatolni 

- Ismerje a számítástechnikai eszközök fejlődését 

 

8. évfolyam 
- Ismerje a számítógépek és perifériáinak felépítését, működési elvüket 

- Tudjon felsorolni operációs rendszereket és azok segédprogramjait 

- Ismerje a táblázatkezelő program kezelését, tudjon formázott táblázatokat létrehozni, 

ismerje az alapvető függvényeket, diagramokat tudjon készíteni 

- Tudjon multimédiás dokumentumokat, bemutatókat létrehozni 

- Ismerje a HTML nyelv alapjait, tudjon egyszerű weboldalakat létrehozni, hivatkozásokat 

készíteni 

- Tudjon Logo nyelven egy-, illetve többparaméteres eljárásokat, rekurzív eljárásokat 

készíteni 

- Ismerje az elektronikus levelezés technikáját, tudjon mellékleteket csatolni 

- Ismerjen közösségi portálokat, blogok létrehozásának lehetőségét 

- Ismerje az internetes biztonság alapjait  
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Kémia  

7. évfolyam 

I. MINDENNAPI ANYAGAINK 

- A levegő összetétele, levegőszennyező anyagok, szmog, üvegházhatás. 

- A víz, természetes vizek és szennyezéseik, desztillált víz, a víz alkotórészei 

- A hidrogén tulajdonságai (szín, szag, halmazállapot, előállítás, éghetőség). 

- Az oxigén tulajdonságai (szín, szag, halmazállapot, élettani hatás, előfordulás, kimutatás, 

előállítás). 

- Durranógáz 

 

Fogalmak: Kémiai változás, fizikai változás. Egyesülés, bomlás. Exoterm változás, endoterm 

változás. Az égés feltételei, gyors égés, lassú égés, tűzoltás. Elem, vegyület, keverék, oldat. 

Oldatok tömegszázalékos összetételének kiszámítása 

 

II. ATOMOK ÉS ELEMEK 

- A periódusos rendszer első 20 elemének vegyjele. 

- A mól jelentése. 

- Az atom felépítése. 

- Az első 20 elem elektronszerkezete. 

- A periódusos rendszer felépítése. 

- Tájékozódás a periódusos rendszerben (rendszám, periódusszám, főcsoportszám, 

nemesgázszerkezet, 1 mól atom tömege). 

 

III. ELEMEK ÉS VEGYÜLETEK 

- Fémes elem, nemfémes elem. 

- Elemmolekulák: hidrogén, oxigén, klór, nitrogén összegképlete, szerkezeti képlete, az 

anyagok tulajdonságai. 

- Vegyületmolekulák: víz, szén-dioxid, hidrogén-klorid, ammónia összegképlete, szerkezeti 

képlete, az előző anyagok tulajdonságai. 

- Ion, ionvegyületek, a nátrium-klorid. 

 

IV. KÉMIAI REAKCIÓK 

- A kémiai reakció fogalma. 

- A tömegmegmaradás törvénye. 

- Egyszerű kémiai egyenletek írása: hidrogén égése, szén égése, kén égése, magnézium égése, 

víz bomlása, ammónia keletkezése, nátrium és klór egyesülése. 

- Kémiai számítások az előző egyenletek alapján egyenes arányossági következtetéssel. 

- Oxidáció, redukció, redoxi reakció fogalma. 

- pH skála jelentése, savas, semleges, lúgos kémhatás, indikátorok színváltozásai (lakmusz, 

fenolftalein, univerzál indikátor) 

- Sav, bázis, sav-bázis reakció fogalma. 
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- Hidrogén-klorid és víz reakciója. 

- Ammónia és víz reakciója. 

- Nátrium-hidroxid és sósav reakciója. 

 

 

8. évfolyam 

I. A NEMFÉMES ELEMEK ÉSVEGYÜLETEIK 

- A következő anyagok összegképlete, színe, szaga, halmazállapota, élettani hatása, 

előfordulása, előállítása, felhasználása, kémiai reakcióik jelölése egyenlettel, egyszerű 

kémiai számítások: 

- Hidrogén, víz 

- Klór, sósav 

- Oxigén, ózon 

- Kén, kén-dioxid, kénsav  

- Nitrogén, nitrogén-dioxid, salétromsav, királyvíz 

- Foszfor, foszfor-pentaoxid, foszforsav 

- Grafit, gyémánt, ásványi szenek, szén-dioxid, szén-monoxid, szénsav 

- Szilícium, szilícium-dioxid 

 

II. A FÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK 

- A fémek általános jellemzése 

- Redukálósor alkalmazása az egyenletek felírásában. 

- Nátrium, nátrium-hidroxid, nátrium-klorid. 

- Kálcium, kálcium-karbonát, égetett mész, oltott mész, gipsz. 

- Lágy víz, kemény víz, vízlágyítás. 

- Alumínium és előállítása. 

- Vas és előállítása. 

- Fémek korróziója 

- Arany, ezüst, réz, cink jellemzése. 

 

III. HÉKÖZNAPI KÉMIA 

- Megújuló energiaforrások. 

- Meg nem újuló energiaforrások, szén, kőolaj, földgáz. 

- Tápanyagok: zsírok, olajok, szénhidrátok, fehérjék. Építőanyagok. 

- Porcelán, üveg. 

- Műanyagok. 

- Háztartási vegyszerek 
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Környezetismeret 
 

1. évfolyam (NAT 2020) 
- Ismerje a helyes viselkedés szabályait az iskolában (tanórán, különböző szabadidős foglal-

kozásokon, szünetben). 

- Tudja megnevezni az iskolában dolgozók foglalkozásait. 

- Tudja megkülönböztetni az élőlényeket és az élettelen dolgokat, hasonlítsa össze őket, tudja 

megfogalmazni a különbségeket. 

- Tudja az élőlényeket csoportosítani (növények, állatok, emberek). 

- Ismerje az egyszerű növényápolási munkákat (ültetés, öntözés, talajlazítás) és a hozzájuk 

tartozó néhány eszköz nevét, az eszközök használatát. 

- Figyeljen meg időjárási tényezőket, legyen képes az időjárásnak megfelelő öltözködés meg-

tervezésére. 

- Tudja az évszakok és hónapok, napok, napszakok neveit, jellemzőt, ismerjen évszakokhoz 

kapcsolódó ünnepeket. 

- Ismerje és nevezze meg az ember fő testrészeit, érzékszerveit, azok funkcióját. 

- Ismerje és alkalmazza a helyes higiénés szokásokat, legyenek ismeretei a helyes táplálko-

zásról. 

- Vizsgáljon különféle anyagokat, ismerje fel a természetes és mesterséges anyagokat a kör-

nyezetének tárgyaiban. 

- Halmazállapotuk szerint hasonlítson össze anyagokat. 

- Ismerje a víz halmazállapotait, a víz szerepét életünkben. 

- Tudja megkülönböztetni a mesterséges és természetes környezetet. 

 

2. évfolyam (NAT 2020) 
- Tudja megnevezni az emberi test fő testrészeit, érzékszerveit, funkcióját, figyeljen ezek ép-

ségének megőrzésére. 

- Legyen ismerete az egészséges életmódról, tudja megkülönböztetni a helyes és helytelen 

szokásokat. 

- Tájékozódjon helyesen az iskolában és környékén. 

- Tudja összehasonlítani a természetes és mesterséges életközösséget. Tisztelje az élővilág 

sokféleségét, figyeljen fel a természetvédelmem lehetőségeire. 

- Ismerje az időjárás elemeit, hozzájuk kapcsolódó piktogramokat. 

- Tudja csoportosítani a különféle anyagokat, ismerje megfigyelhető tulajdonságaikat. 

- Ismerje a halmazállapotokat, végezzen egyszerű megfigyeléseket ezek változására. 

- Ismerje a víz halmazállapotait, a víz szerepét életünkben. 

- Keressen ok-okozati összefüggéseket környezeti jelenségekben. 
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3. évfolyam 
- Ismerje az időmérő eszközöket. 

- Legyen képes az idő múlása jeleinek felismerése, szóbeli leírása az emberi egyedfejlődés 

egyes szakaszaiban. 

- Ismerje a Föld mozgásait, tudja következményeit. 

- Tudja megmutatni a földgömb részeit, sorolja fel a földrészeket. 

- Ismerje a fő- és mellékvilágtájakat, legyen tapasztalata az iránytű használatáról, a mágne-

sességről. 

- Figyelje meg és nevezze meg a felszíni formákat lehetőség szerint terepasztalon. Ismerked-

jen Magyarország domborzatával, találja meg saját lakóhelyét a térképen.  

- Tudjon megnevezni fényforrásokat, azokat tudja csoportosítani, legyen ismerete a hang ter-

jedéséről. 

- Tudja mi az égés feltétele, legyen ismerete a megfelelő oltóanyag kiválasztására tűz esetén. 

- Ismerje a víz halmazállapot-változásait, helyesen alkalmazza a fagyás, olvadás, párolgás, le-

csapódás fogalmakat. Tudja megjeleníteni a víz körforgását. 

- Értse az olvadás és az oldódás közötti különbséget. 

- Ismerjen néhány vízparti növényt, jellemezze azokat. 

- Tudjon megnevezni és jellemezni az állatok csoportjaiból egy halat, egy madarat, egy em-

lőst. 

- Legyenek ismeretei méhekről, a méhek életéről. 

- Nevezzen meg egy gyümölcsöt, jellemezze, tudja a termés részeit. 

- Különböztesse meg a külső és belső tulajdonságokat. 

- Ismerje és gyakorolja a helyes és rendszeres testápolási szokásokat. 

- Legyen ismerete az időjárás és az öltözködés kapcsolatáról. 

- Kellő ismerettel rendelkezzen az egészséges életmóddal kapcsolatban (helyes napirend, 

rendszeres mozgás, változatos táplálkozás). Tudja csoportosítani az egészségünket védő és 

károsító tevékenységeket. 

- Ismerje a betegségek jeleit, legyen fogalma a betegápolásról, tudjon segítséget nyújtani ki-

sebb sérülések esetén.  

 

4. évfolyam 
- Legyen képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a 

bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint. 

- Ismerje a növények testfelépítését, a szervek funkcióját. 

- Sorolja fel, vagy rajzzal ábrázolja a növényi élet szakaszait, tudja a növények életfeltételeit. 

- Tudjon jellemezni 1-2 zöldséget és gyümölcsöt. 

- Tudja a gombák jellemzőit, szaporodási formáit. Ismerjen a kalapos gombák közül ehető és 

mérgező fajtát. 

- Ismerje a rovarok testfelépítését, tudjon jellemezni egy rovart, egy kertben, mezőn élő ma-

darat és emlőst. 

- Ismerjen és jellemezzen néhány háziállatot, tudja értelmezni a haszonállat kifejezést. 
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- Tudjon tájékozódni térképen, ismerje a méretarány, a vonalas mérték és a jelmagyarázat 

fogalmát. 

- Olvassa le a domborzatról a felszíni formákat, ismerje a színjelöléseket. 

- Tudja felsorolni és megmutatni hazánk nagyobb tájegységeit. 

- Tudja hazánkat elhelyezni a földrajzi térben, ismerjen néhány fő kulturális és természeti ér-

téket. 

- Ismerje és jellemezze a településformákat. 

- Legyen ismerete a közlekedés céljáról, közlekedési eszközök fajtáiról és a balesetmentes 

közlekedés feltételeiről. 

- Ismerje a megújuló és a nem megújuló energiaforrásokat, legyen tisztában az energiataka-

rékosság jelentőségével. Törekedjen a környezettudatos magatartásra, ismerje a helyes vá-

sárlási és hulladékkezelési szokásokat. 

- Tudjon értelmezni egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamatot (pl. pa-

pírgyártás). 

- Alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az egészséges 

fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. 

- Legyenek ismeretei az ember mozgásáról, mozgatórendszer részeiről, mozgásszervekről. Is-

merje a rendszeres sportolás egészségvédő hatásait. 

- Életkorának megfelelően tudja teendőit segítségnyújtást igénylő helyzetekben. 
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Magyar irodalom 
 

1. évfolyam (NAT 2020) 
- A tanuló érthetően, összefüggő mondatokban beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommu-

nikáció legalapvetőbb szabályaival, alkalmazza őket. 

- Értse meg a felnőttek és társai szóbeli közléseit, az egyszerű magyarázatokat, utasításokat. 

- Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének ud-

varias nyelvi formáit. 

- A kérdésekre értelmesen válaszoljon. 

- Rendelkezzen életkorának megfelelő szókinccsel. 

- Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. 

- Ismerjen 5-6 népmesét, tudjon a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdése-

ket megfogalmazni, véleményt alkotni. 

- Szöveghűen mondja el a memoritereket. Tudjon 5-6 verset, 2-3 mondókát. 

- Aktivizálja szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

 

- Biztonsággal, pontosan olvassa a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat, egyszerű, rövid 

szövegeket. 

- Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. 

- A szöveg megértését tudja bizonyítani a következő tevékenységekkel: rajzolás, színezés, kö-

vetkeztetés, lényegkiemelés, események sorrendjének megállapítása, tartalommondás, 

események összefoglalása, egyszerű értékelése az életkornak megfelelő szinten. 

 

2. évfolyam (NAT 2020) 
- A tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően tolmácsolja és 

érthetően fejezze ki önmagát. 
- Ismerjen néhány mesét és történetet a magyar – és rokon kultúrájú népek irodalmából; 
- Értse meg az olvasott rövid szövegeket, vegyen részt azok olvasásában, feldolgozásában; 
- A mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmazzon meg, alkosson 

véleményt; 
- Önállóan, szöveghűen idézzen fel néhány könnyen tanulható, rövidebb verset (Móra Fe-

renc: A cinege cipője; József Attila: Altató; Petőfi Sándor: Anyám tyúkja;). 
- Tudjon rövid történeteket olvasni, megérteni, feldolgozni; 
- Fogalmazzon meg a történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket, alkosson véle-

ményt; 
- Tegyen különbséget a mesés és valószerű történetek között; 
- Foglalja össze önállóan az olvasott történet tartalmát. 
 

3. évfolyam 
- A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki gondolatait; használja a mindennapi érintke-

zésben az udvarias nyelvi fordulatokat; 
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- Az olvasás terén legyen motivált, érdeklődő. 

- Folyékony, automatizált olvasástechnikával rendelkezzen a hangos és a néma olvasás terü-

letén is. 

- Nevezze meg olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza cseleke-

deteiket. 

- Azonosítsa a történet idejét és helyszínét, a cselekmény kezdő- és végpontját, a cselek-

ményelemek sorrendjét. 

- Konkrét esetekben ismerje fel a mesére jellemző fordulatokat, szókapcsolatokat, mesejel-

lemzőket. 

- Az egyszerű szerkezetű mesék, mondák, legendák, elbeszélések, tartalmát időrendben, 

több összefüggő mondattal mondja el. 

- Szöveghűen mondja el a memoritereket. Tudjon 5-6 verset. 

 

- Tudjon készíteni a tanult fogalmazási ismeretek felhasználásával kb. egy oldal terjedelmű 

elbeszélő fogalmazást. 

- A fogalmazás témájának megfelelő szavakat és kifejezéseket használjon. 

- A tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel jelölje. 

- A tanító útmutatásai alapján javítsa ki fogalmazási és helyesírási hibáit. 

 

4. évfolyam 
- A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. 

- Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 

- Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. 

 

- Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

- Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. 

- Nevezze meg olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza cseleke-

deteiket. 

- Azonosítsa a történet idejét és helyszínét; a cselekmény kezdő- és végpontját, a cselek-

ményelemek sorrendjét. 

- Konkrét esetekben ismerje fel a mesére jellemző fordulatokat, szókapcsolatokat, mesejel-

lemzőket. 

- Az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések, mondák, legendák tartalmát időrendben, több 

összefüggő mondattal mondja el. 

- Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. 

- Szöveghűen mondja el a memoritereket. Tudjon 6-8 verset. 

 

- Készítsen adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást a tanult fogalmazási 

ismeretek alkalmazásával. 

- A tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel jelölje, figyeljen a bemutatás sorrendjére és a 

nyelvi eszközök használatára. 
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5. évfolyam (NAT 2020) 
 

- 1. félév 

- A könyvek varázsa fejezet olvasmányai 

- Mesék, a mese fajtái. A mese sajátosságai, jellemzői. 

- Népmese, műmese. 

- Fehérlófia, Tündérszép Ilona és Árgyélus. Szövegértés, szövegalkotás, értő, kifejező olvasás. 

- Eredetmonda, Arany János: Rege a csodaszarvasról. 

- Mítoszok, bibliai történetek 

- Táj, szülőföld, család témakör költeményei. 

- Petőfi Az alföld és Arany Családi kör c. verseinek szerkezeti felépítése. 

- A tájleíró vers, idill, életkép fogalma. 

 

- 2. félév 

- Petőfi Sándor és a János vitéz. 

- Az elbeszélő költemény. Költői eszközök felismerése. 

- Mese és valóság a műben. 

- Jellemek, a hős fejlődése. 

- A vers szókincsének, nyelvezetének sajátosságai. 

- Memoriter: 1. fejezet 1-6. versszak. 

- Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regénye.-A mű cselekménye, a szereplők jellemzése, a 

regény fogalma.-Szövegértés, önálló szóbeli szövegalkotás. 

- Fekete István: A koppányi aga testamentuma c. regénye - A mű cselekménye, .-Szövegértés, 

önálló szóbeli szövegalkotás. 

 

6. évfolyam (NAT 2020) 

1. félév  

 
- A monda, rege, ballada.  
- Kőműves Kelemen, Arany János: A walesi bárdok. 
 A művek tartalmának ismerete, műfaji sajátosságai, konfliktusok, jellemek, igazságszolgálta-
tás.  
- Fazekas Mihály és a Lúdas Matyi.  
 A mű története, műfaja, szerkezete.  
 A vándormotívum.  
- Arany János és a Toldi.  
 A mű keletkezése, szerkezete, verselése.  
 Mese és valóság, konfliktusok és jellemek.  
 Memoriter: 1.ének 1-2. versszak. 

 
2. félév 
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- Gárdonyi Géza: Egri csillagok.  
 A történelmi regény.  
 A hősök példájának bemutatása.  
 Történeti hűség a műben.  
- Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram, A Reményhez.  
A versek tartalma, jellemek, szerkezet, költői eszközök.  
 

Értő versolvasás, szövegalkotás. 

 

7. évfolyam 

1. félév 

- A reformkor irodalma. A romantika. 

- Vörösmarty Mihály és Kölcsey Ferenc pályája. 

- Memoriter: a Himnusz és a Szózat teljes szövege. 

- Összehasonlító verselemzés. A keretes vers, az óda. Optimizmus és pesszimizmus a 

művekben. 

- Az epigramma. Kölcsey: Huszt. 

- Petőfi Sándor és Arany János pályája, költészete. 

- Szeptember végén, Egy gondolat bánt engemet, 

- Szondi két apródja, A fülemile. Szerelmi líra, rapszódia, balladai homály, humor, irónia. 

 

2. félév 

- Az epikai műfajok. A regény. 

- Szereplők, cselekmények, több szálon futó események, időbeosztás a regényekben. 

- Jókai Mór pályája. 

- A kőszívű ember fiai c. regény ismerete. 

- Mikszáth Kálmán pályája. Regény és elbeszélés. 

- A novella. 

- Szent Péter esernyője. A néhai bárány. Bede Anna tartozása. A dzsentri fogalma. Az 

anekdota. 

- Szövegértés, szövegalkotás. 

 

8. évfolyam 

1. félév 

- A modernség – stílusirányzatok a XX.sz. első felében; Ady Endre pályája, versei; Móricz 

Zsigmond: A hét krajcár, Légy jó mindhalálig; a Nyugat első nemzedékének költői: Babits, 

Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász Gyula költészete, Karinthy. 

- Tamási Áron, Szabó Lőrinc, József Attila, Radnóti Miklós, Gelléri Andor Endre munkássága. 

- Memoriter: József A. Születésnapomra c. verse. 
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2. félév 

- Újabb irodalmunk: Illyés Gyula, Örkény István, Weöres Sándor, Pilinszky János, Nagy László. 

- Versek, novellák, drámák, regényrészletek. 

- Szövegalkotás, szövegértés. 

- Médiaismeret. 

- Memoriter: Radnóti Miklós Nem tudhatom c. verse. 
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Magyar nyelv 

1. évfolyam (NAT 2020) 
- Ismerje és használja a magyar ábécé kisbetűinek írott alakjait. 

- Legyen írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítsa és kapcsolja egymáshoz. 

- Másoláskor nem vét írástechnikai hibát. 

- Meg tudja különböztetni egymástól a magánhangzókat és a mássalhangzókat, valamint idő-
tartamukat; 

- Különbséget tud tenni az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között, és írásban 
pontosan jelöli ezeket a tanult szavakban. 

- Ismerje az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját 15–20 begyakorolt szóban. 

- Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 

 

2. évfolyam (NAT 2020) 
- Az egyéni sajátosságaihoz mérten írjon olvashatóan. Törekedjen a rendezett írásképre. 
- Figyelje meg, és tapasztalati úton különböztesse meg egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 
- Tegyen különbséget az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között; 
- Alkalmazza helyesen a hangjelölés megismert szabályait jellemzően a tanult szavakban; 
- A kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával megfelelően írja 

le. 
- A mondatot kezdje nagybetűvel, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő szándéká-

nak megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál. 
- Szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat írjon megfigyelés és/vagy diktálás alap-

ján. 
- A személynevek, állatnevek és a lakóhelyhez kötődő egyszerű egyelemű helyneveket nagy 

kezdőbetűvel írja le. 
- Különböző betűkkel kezdődő szavakat tudjon betűrendbe sorolni; 
 

3. évfolyam 
- Legyen képes az írás eszközszintű használatára. Írása jól olvasható, lendületes legyen. 

- Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, használja a szabályokat. 

- Ismerje fel, nevezze meg és jelölje megfelelően a tanult mondatfajtákat. 

- Toldalékos formájukban, szövegben is ismerje fel, nevezze meg a tanult szófajokat. 

- A szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket. 

- A mondatot nagybetűvel kezdje és írásjellel zárja. 

- A begyakorolt szókészlet körében biztonsággal alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 

 

4. évfolyam 
- Legyen képes megfelelő tempójú, lendületes írásra, írásbeli munkái rendezettek, olvasha-

tóak legyenek. 

- Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa. 
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- Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei legyenek rendszerezettek. 

- Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is. 

- Ismerje fel, és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, használja a szabályokat. 

- Ismerje fel, és nevezze meg és megfelelően jelölje a mondatfajtákat. 

- A szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket. 

- A mondatot nagybetűvel kezdje és írásjellel zárja. 

- A begyakorolt szókészlet körében biztonsággal alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 

 

5. évfolyam (NAT 2020) 
 

1. félév 

- A kommunikáció alapvető formái 

- A hangok és a betűk: 

- A betűrend szabályai és alkalmazásuk 

- A mély és magas magánhangzók megkülönböztetése 

- A szavak csoportosítása hangrend szerint 

 

2. félév 

- A magyar helyesírás alapelvei: 

o A szóelemző írásmód 

o A kiejtés szerinti írásmód 

o A hagyományos írásmód 

o Az egyszerűsítő írásmód 

o Az elválasztás szabályai és alkalmazásuk 

- A szavak hangalakja és jelentése 

- A szavak szerkezete: 

o Egyszerű és összetett szavak 

o A szótő és a toldalék 

o A toldalékok fajtái és felismerésük 

 

6. évfolyam (NAT 2020) 

1. félév  
- A kommunikáció formái  
- Szövegértés  
- A szófajok  
- Az igék:  
 Az igék és toldalékaik  
 Az igék helyesírása és helyes használata  
- A főnevek:  
 Köznevek és tulajdonnevek  
 A tulajdonnevek fajtái és helyesírásuk  
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2. félév  
A névszók egyéb fajtái:  
- A melléknév és helyesírása  
- A számnév és helyesírása  
- A névmások, a névmás fajtái 
- Az igenevek:  
 Az igenevek fajtái és helyesírásuk  
- A határozószók:  
 A határozószók használata és helyesírásuk  
- A viszonyszók és a mondatszók felismerése 
 

7. évfolyam 

1. félév 

- A mondat 

o A mondat fajtái – a beszélő szándéka szerint. 

o A mondatok logikai minősége, szerkezete. 

o A mondatok helyes hangsúlyozása, mondatközi és mondatvégi írásjelek használata. 

- A mondatrészek és a szószerkezetek fogalma, felismerése. 

o Az állítmány, az alany és a tárgy – fajtáik, elemzésük. Kapcsolatuk egymással és a 

szófajokkal. 

o A megismert fogalmakhoz kapcsolódó szövegértés, szövegalkotás, helyesírás. 

 

2. félév 

- További bővítmények: 

o A határozók fajtái, felismerésük, elemzésük, helyesírásuk, helyes használatuk. 

o A határozók kifejezőeszközei, szófajai. 

o A jelzők fajtái, felismerésük, elemzésük, helyesírásuk, helyes használatuk. 

 A jelzők kifejezőeszközei, szófajai. 

- Mondatelemzés aláhúzással, ágrajz készítésével. 

- A megismert fogalmakhoz kapcsolódó szövegértés, szövegalkotás, helyesírás. 

 

8. évfolyam 

1. félév 

- A kommunikáció alapvető formáinak ismerete. 

- A mondat szerkezete. Az összetett mondat. 

- A mellérendelő és alárendelő mondat fajtái, felismerésük, ábrázolásuk, helyes használatuk. 

- Az utalószók és a kötőszók. 

- A tagmondatok sorrendje, mondatközi és mondatzáró írásjelek használata. 

- A többszörösen összetett mondat. 

- Az idézés formái, helyesírási kérdései. 

 

2. félév 
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- Állandó és változó anyanyelvünk. 

- A magyar nyelv eredete és típusa. 

- A szókincs és használata.  

- A szókészlet rétegei napjainkban. 

- A tömegkommunikáció. 

- Médiaműfajok. 

- A közéleti kommunikáció formái. 

 

- A szóalkotás módjai. 

- A szóösszetétel – fajtái, használata, helyesírási kérdései. 

- A szóképzés formái. 

- Szövegértés, szövegalkotás. 

  



VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 
 

56 
 

Matematika 

1. évfolyam (NAT 2020) 
Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Legyen képes halmazalkotásra, tudja eldönteni adott, címkékkel ellátott halmazábrán elhe-
lyezett elemekről, hogy a megfelelő helyre kerültek-e. 

- Tudjon megfogalmazni adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen használja a 
„mindegyik”, „nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik sem…” és a velük rokon jelentésű sza-
vakat. 

- Tudjon halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint. 

- Használja helyesen a több, kevesebb, ugyannyi fogalmakat. 

Számtan, algebra 

- Írja és olvassa a számokat 20-as számkörben. 

- Ismerje és jelölje a számok helyét a számegyenesen 20-ig. 

- Értse és tudja meghatározni a kisebb és nagyobb egyes számszomszédokat. 

- Tudja összehasonlítani a természetes számokat nagyság szerint. 

- Jelölje a mennyiségi viszonyokat nyíllal vagy a <, >, = jelekkel 

- Különböztesse meg a páros és páratlan számokat. 

- Tudjon összeadni, kivonni, bontani és pótolni 20-as számkörben. 

- Legyen képes egyszerű szöveges feladat értelmezésére, megoldására. 

Geometria 

- Tudja megkülönböztetni a testeket és a síkidomokat. 

- Legyen képes mennyiségek megmérésére választott alkalmi egységekkel, tudjon 

mennyiségeket összehasonlítani. 

- Tudjon megmérni a szabványmértékegységek közül a következőkkel: dm, m; dl, l; kg. 

- Ismerje az időmérés fogalmait. (év, évszak, hónap, hét, nap, napszak, óra) 

- Tudja az egész órákat leolvasni óralapról. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

- Ismerje fel és folytasson egyszerű számsorozatokat. 

Valószínűség, statisztika 

- Használja a véletlen, biztos, lehetetlen fogalmakat. 

 

2. évfolyam (NAT 2020) 
Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Tudjon halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint. Legyen képes halmazalko-

tásra. 

- Fogalmazza meg a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös, meghatározó 

tulajdonságát; használja helyesen a logikai „nem” és a logikai „és” szavakat, valamint a velük 

azonos értelmű kifejezéseket; 

- Ítélje meg, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis. 

- Legyen képes közös tulajdonságok felismerésére, megnevezésére. 

- Használja helyesen a több, kevesebb, ugyannyi fogalmakat. 
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- Tudja egy állításról ismeretei alapján eldönteni, hogy igaz vagy hamis; 

- A szöveges feladatok megoldásában alkalmazza a tanult algoritmust (szövegolvasás és ér-

telmezés, adatok kigyűjtése, feladat alkotása, megoldás, ellenőrzés, válasz a kérdésre). 

Számtan, algebra 

- Írja és olvassa a számokat 100-as számkörben. 

- Ismerje és jelölje a számok helyét a számegyenesen 100-ig. 

- Értse és tudja meghatározni a kisebb és nagyobb egyes és tízes számszomszédokat. 

- Tudja összehasonlítani a természetes számokat nagyság szerint. 

- Különböztesse meg a páros és páratlan számokat. 

- Tudjon összeadni, kivonni 100-as számkörben. 

- Tudja a szorzó- és bennfoglalótáblákat 100-as számkörben. 

- Képezzen számokat, tudja helyi érték szerint bontani 100-as számkörben. 

- Megfigyelés után ismerje a műveleti tulajdonságokat: tagok, tényezők felcserélhetősége, 

csoportosíthatósága; összeg, különbség szorzása, szorzat széttagolása; például: 9+62 = 

62+9; 25-17+5 = (25+5)-17; 3·9 = 3·5 + 3·4 

- Alkalmazza a megértett műveleti tulajdonságokat a számolási eljárásokban, szöveges fel-

adatokban, ellenőrzésnél. 

- Oldjon meg hiányos műveleteket 100-as számkörben. 

- Ismerje a műveletek sorrendjét. 

- Ismerje a római számokat 100-ig (I, V, X, L, C) 

- Legyen képes összetett szöveges feladat értelmezésére, megoldására. 

Geometria 

- Ismerje fel az egyenes és görbe vonalakat. 

- Tudja csoportosítani a síkidomokat (négyszög, kör, háromszög). 

- Különböztesse meg a testeket és a síkidomokat. 

- Ismerje a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésének eszközeit, mértékegysé-

geit. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

- Ismerje fel növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja azokat folytatni. 

- Számpárok között ismerjen fel kapcsolatokat. 

Valószínűség, statisztika 

- Használja a véletlen, biztos, lehetetlen fogalmakat. 

- Adatokról tudjon megállapításokat megfogalmazni. 

 

3. évfolyam 
Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Tudjon adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni.  

- Ismerje fel és nevezze meg a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait.  

- Döntse el, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

Számtan, algebra  
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- Írja és olvassa a számokat 1000-es számkörben. 

- Ismerje a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát 1000-es számkörben. 

- Ismerje és jelölje a számok helyét a számegyenesen 1000-ig. 

- Értse és tudja meghatározni a kisebb és nagyobb egyes, tízes és százas számszomszédokat. 

- Tudjon kerekíteni tízesre, százasra. 

- Tudja összehasonlítani a természetes számokat nagyság szerint. 

- Különböztesse meg a páros és páratlan számokat. 

- Tudjon 100-as számkörben fejben számolni. 

- Készségszinten tudja a szorzó- és bennfoglalótáblákat 100-as számkörben. 

- Tudjon írásban összeadni, kivonni háromjegyű számokat, tudjon háromjegyű számot egyje-

gyűvel szorozni és osztani. 

- Használja helyesen a többszörös, osztó, maradék fogalmát. 

- Legyen képes tízesre és százasra kerekített értékekkel összegeket, különbségeket, szorzato-

kat becsülni. 

- Ismerje a műveletvégzés sorrendjét. 

- Értelmezze és helyesen oldjon meg szöveges feladatokat. (a szöveg értelmezése, adatok ki-

gyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.) 

- Ismerje a római számokat 1000-ig (I, V, X, L, C, D, M) 

- Ismerje a negatív számok fogalmát a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

- Ismerje a mindennapi életben használatos törtekkel kapcsolatos fogalmakat (fele, harmada, 

negyede stb.) Tudjon törteket előállítani hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. 

Geometria  

- Tudjon létrehozni háromszöget, négyzetet, téglalapot, sokszöget, kört egyszerű módszerek-

kel, ismerje fel és jellemezze ezeket a síkidomokat. 

- Értse a test és a síkidom közötti különbségeket. 

- Ismerje fel a kockát, téglatestet, tudja jellemzőiket. 

- Tudjon előállítani tükrös alakzatokat nyírással. 

- Ismerje a kerület fogalmát, tudja kiszámolni a négyzet és a téglalap kerületét. 

- Ismerje a szabvány mértékegységeket, tudjon átváltani szomszédos mértékegységek között.  

Összefüggések, függvények, sorozatok 

- Ismerje fel a szabályát a növekvő és csökkenő számsorozatoknak és folytassa azokat. 

Valószínűség, statisztika  

- Tudjon tapasztalati adatokat lejegyezni, táblázatba rendezni, táblázat adatait értelmezni, 

adatokat gyűjteni, lejegyezni, diagramról leolvasni. 

- Legyen jártas a biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismeretében. 

 

4. évfolyam 
Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Tudjon adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni.  

- Ismerje fel és nevezze meg a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait. 

- Döntse el, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 
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Számtan, algebra  

- Írja és olvassa a számokat 10000-es számkörben. 

- Ismerje a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát 10000-es számkörben. 

- Ismerje és jelölje a számok helyét a számegyenesen 10000-ig. 

- Értse és tudja meghatározni a kisebb és nagyobb tízes és százas és ezres számszomszédokat. 

- Tudjon kerekíteni tízesre, százasra, ezresre. 

- Tudja összehasonlítani a természetes számokat nagyság szerint. 

- Különböztesse meg a páros és páratlan számokat. 

- Tudjon 1000-es számkörben fejben számolni. 

- Tudjon írásban összeadni, kivonni négyjegyű számokat, tudjon négyjegyű számot kétjegyű-

vel szorozni és egyjegyűvel osztani. Ellenőrizze a műveleteket. 

- Használja helyesen a többszörös, osztó, maradék fogalmát. 

- Legyen képes tízesre és százasra, ezresre kerekített értékekkel összegeket, különbségeket, 

szorzatokat becsülni. 

- Ismerje a műveletvégzés sorrendjét. 

- Értelmezze és helyesen oldjon meg összetett szöveges feladatokat. (a szöveg értelmezése, 

adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.)  

- Ismerje a római számokat 2000-ig (I, V, X, L, C, D, M), tudjon arab számot rómaira, rómait 

arabra átírni. 

- Ismerje a negatív számok fogalmát a mindennapi életben, tájékozódjon helyesen a pozitív 

és negatív számokat ábrázoló számegyenesen. Tapasztalati úton értelmezze a készpénz, 

adósság és vagyon fogalmakat. 

- Ismerje a valódi törteket, értelmezze helyesen a számláló és nevező fogalmát. Tudjon tört-

részeket ábrázolni, színezéssel összehasonlítani. 

Geometria  

- Ismerje a pont, a vonal, a síkidom és a test fogalmát. 

- Ismerje fel az egyenesek kölcsönös helyzetét: metsző és párhuzamos egyeneseket. 

- Tudjon létrehozni háromszöget, négyzetet, téglalapot, sokszöget, kört egyszerű módszerek-

kel, ismerje fel és jellemezze ezeket a síkidomokat, találja meg a derékszögeket a síkidomok-

ban. 

- Tudjon tengelyes szimmetrikus síkidomokat előállítani hajtogatással, nyírással, rajzzal. 

- Tudja kiszámolni a négyzet és a téglalap kerületét. 

- Területfedéssel mérje a négyzet, téglalap területét. 

- Értse a test és a síkidom közötti különbségeket. 

- Ismerje fel a kockát, téglatestet, tudja jellemzőiket, tudjon létrehozni kockát és téglatestet. 

- Ismerje fel a gömböt, és ismerje tulajdonságait. 

- Ismerje a szabvány mértékegységeket, tudjon átváltani szomszédos mértékegységek között. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

- Ismerje fel a szabályát a növekvő és csökkenő számsorozatoknak és folytassa azokat. 

Valószínűség, statisztika  
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- Tudjon tapasztalati adatokat lejegyezni, táblázatba rendezni, táblázat adatait értelmezni, 

adatokat gyűjteni, lejegyezni, diagramról leolvasni. 

- Legyen jártas a biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismeretében. 

 

5. évfolyam (NAT 2020) 
- Halmazok elemeinek csoportosítása adott szempont szerint. 

- A tanult számok (természetes számok, egész számok, pozitív törtek, pozitív tizedes törtek) 

százmilliós számkörben, helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám 

összehasonlítása. 

- A tízes számrendszer biztos ismerete. 

- Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. 

- Osztó többszörös fogalma, meghatározása egyszerű esetekben. Osztó, többszörös alkalma-

zása. 

- Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) össze-

adása és kivonása, az eredmény helyességének ellenőrzése. 

- Tizedes törtek szorzása, osztása természetes számmal. 

- Egész számok helyes leírása, értelmezése, a való élethez való kapcsolata, számegyenesen 

való ábrázolása, ellentett és abszolút érték fogalma Egész számok összeadása és kivonása 

- Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. 

- Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.  

- Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati 

feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei.  

- Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.  

- Egyszerű grafikonok értelmezése.  

- Sorozatok folytatása adott szabály szerint.  

- Konkrét pontok ábrázolása derékszögű koordináta-rendszerben, pontok koordinátáinak le-

olvasása.  

- Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. Párhuzamosság, merőlegesség, konvexitás.  

- Síkidomok, sokszögek (háromszögek, négyszögek) szemléletes fogalma.  

- Felezőmerőleges szemléletes fogalma.  

- Két pont, pont és egyenes távolsága. Két egyenes távolsága. 

- Kör, gömb szemléletes fogalma. Sugár, átmérő.  

- A szög fogalma, mérése. Szögfajták. 

- Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása 

konkrét esetekben. 

- Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.  

- Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 
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6. évfolyam (NAT 2020) 
- Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szó-

ban és írásban. 

- Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalom alkalmazása. Két 

véges halmaz közös részének, két véges halmaz egyesítésének alkalmazása.  

- Példák a biztos, a lehetséges és a lehetetlen bemutatására. A tanultakhoz kapcsolódó 

igaz és hamis állítások. 

- Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma, ellentett fogalma, abszolútérték fogalma, re-

ciprok fogalma. 

- Műveletek racionális számokkal. 

- Egyszerű elsőfokú egyismeretes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következte-

téssel, lebontogatással, mérlegelvvel.  

- Matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold. 

- 2–vel, 3-mal, 4-gyel, 5–tel, 6-tal, 9-cel, 10–zel, 100–zal való oszthatóság. Osztó, több-

szörös alkalmazása.  

- A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel. Egyenes arányosság.  

- Az alap, a százalékérték és a százalékláb értelmezése, megkülönböztetése. Gazdasági, 

pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámítási feladatokat megold. 

- Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

- Egyszerű diagramok, értelmezése, táblázatok olvasása, készítése. Számtani közép. So-

rozatok folytatása adott szabály szerint. 

- Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, 

tömeg.  

- A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. 

- Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok. Kör tulajdonságainak alkalmazása. Kör-

rel kapcsolatos fogalmak ismerete: húr, szelő, érintő.  

- Szögmásolás, szögfelezés. Nevezetes szögek szerkesztése: 30°, 60°, 90°, 120°. 

- Adott egyenesre merőleges szerkesztése. Szakaszfelező merőleges. Adott egyenessel 

párhuzamos szerkesztése.  

- Téglalap, négyzet szerkesztése.  

- Egyszerű alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése. Tengelyesen szimmetri-

kus háromszögek, négyszögek (deltoid, rombusz, húrtrapéz, téglalap, négyzet), sok-

szögek. 

- Háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint. Négyszögek, speciális négyszö-

gek (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz) megismerése. 

- Téglatest felszíne és térfogata 

- Ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok 

típusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló 
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7. évfolyam 
- Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával. Két véges 

halmaz uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz. 

- A matematikai logika elemeinek helyes használata. Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, 

„van olyan”, „minden” „legalább”, legfeljebb” kifejezések használata. 

- Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok készítése).  

- Az algebrai egész kifejezés fogalma. Egytagú, többtagú, egynemű kifejezés fogalma. 

Helyettesítési érték kiszámítása. Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás. 

Egytagú és többtagú algebrai egész kifejezések szorzása racionális számmal, egytagú egész 

kifejezéssel.  

- Racionális számok, példák nem racionális számokra, műveletek racionális számokkal.  

- A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre. Műveletek hatványokkal: azonos alapú 

hatványok szorzása, osztása.10 pozitív egész kitevőjű hatványai.  

- Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.  

- Oszthatósági szabályok. Legnagyobb közös osztó, legkisebb pozitív közös többszörös. 

- Arány, aránypár, arányos osztás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

- A mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási feladatok. Gazdaságossági számítások.  

- Elsőfokú egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása. Mérlegelv.  

- A matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása a 

tanult matematikai módszerek használatával.  

- Függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordinátarendszerben. Lineáris függvények.  

- Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése. Egyszerű sorozatok vizsgálata.  

- Háromszögek osztályozása oldalak, illetve szögek szerint. A háromszögek magassága, 

magasságvonala, magasságpontja. A háromszögek kerületének és területének kiszámítása. 

A háromszög és a négyszög belső és külső szögeinek összege.  

- Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe. Szabályos sokszögek. 

- Kör kerülete, területe. A kör és érintője.  

- A tanult síkbeli alakzatok (háromszög, trapéz, paralelogramma, deltoid) szerkesztése.  

- Nevezetes szögek szerkesztése: 15°, 45°, 75°, 105°, 135°. 

- Középpontos tükrözés. A középpontos tükrözés tulajdonságai. A középpontos tükörkép 

szerkesztése. Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban.  

- A tanult sokszögek osztályozása szimmetria szerint.  

- Párhuzamos szárú szögek.  

- A háromszögek egybevágóságának esetei.  

- Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne, 

térfogata. 

- Mértékegységek átváltása racionális számkörben. 
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8. évfolyam 
- Halmazba rendezés több szempont alapján a halmazműveletek alkalmazásával. Két véges 

halmaz uniója, különbsége, metszete. A részhalmaz.  

- Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden” „legalább”, legfeljebb” 

kifejezések használata.  

- A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz kapcsolódó szöveges feladatok megoldása.  

- Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok készítése).  

- A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre, egész számok körében. 10 egész kitevőjű 

hatványai.  

- A négyzetgyök fogalma. Számok négyzete, négyzetgyöke. Példa irracionális számra (π,).  

- Pitagorasz tétele. 

- Arány, aránypár, arányos osztás. Egyenes arányosság, fordított arányosság.  

- Mértékegységek átváltása racionális számkörben. 

- A mindennapjainkhoz köthető százalékszámítási feladatok.  

- Prímszámok. Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

Gazdaságossági számítások. 

- Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás. Egytagú és többtagú algebrai egész 

kifejezések szorzása racionális számmal, egytagú egész kifejezéssel. 

- Elsőfokú, illetve elsőfokúra visszavezethető egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek 

megoldása. Azonosság. Azonos egyenlőtlenség. Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 

- Függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordinátarendszerben. Lineáris függvények. 

Függvények jellemzése növekedés, csökkenés.  

- Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése. Egyszerű sorozatok vizsgálata.  

- Eltolás, a vektor fogalma. Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének 

szerkesztése. Kicsinyítés és nagyítás. 

- Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása 

feladatokban. Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, 

tulajdonságai, felszíne, térfogata. Ismerkedés a forgáskúppal, gúlával, gömbbel.  

- Mértékegységek átváltása racionális számkörben.  

- Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése. 

Adathalmazok elemzése (átlag, módusz, medián) és értelmezése, ábrázolásuk. Számtani 

közép kiszámítása.  

- Valószínűségi kísérletek. Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma. 
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Német nyelv 

1. évfolyam (NAT 2020) 
Szókincs:  

- a tanuló ismerje a feldolgozott témához kapcsolódó szavakat: személyes bemutatkozás, csa-

lád, otthon, iskola, öltözködés, időjárás, állatok, zöldségek, gyümölcsök 

- ismerje a főnevekhez kapcsolódó névelőket, azok szerepét;  

- a szavak jelentését ismerje, a szavakat hozzá tudja rendelni képekhez;  

- képes legyen hallás után elsajátítani a szavakat.  

 

Beszéd:  

- a tanuló legyen képes egyszerű mondatokat alkotni az elsajátított szavak segítségével, 

- a tanuló megérti az egyszerű személyére, illetve az őt körülvevő tárgyakra vonatkozó kom-

munikációs helyzeteket, amelyekre reagálni is tud;  

- ismeri és elsajátítja a tananyagban szereplő mondókák, mesék, dalok szövegét.  

 

Hallás utáni szövegértés:  

- a tanuló megérti a tanórán elhangzó német nyelvű utasításokat;  

- a megismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, szavakból, rövid mondatokból álló kijelen-

téseket megérti;  

- az egyszerű mondókák, mesék, dalok szövegét hallás után megérti és elsajátítja. 

 

2. évfolyam (NAT 2020) 
Szókincs:  

- a tanuló ismerje a feldolgozott témához kapcsolódó szavakat: személyes bemutatkozás, csa-

lád, otthon, iskola, öltözködés, időjárás, állatok, zöldségek, gyümölcsök, napirend, napok, 

hónapok, évszakok 

- ismerje a főnevekhez kapcsolódó névelőket, azok szerepét;  

- a szavak jelentését ismerje, a szavakat hozzá tudja rendelni az írásképükhöz;  

- képes legyen hallás után elsajátítani a szavakat.  

Beszéd:  

- a tanuló legyen képes egyszerű mondatokat alkotni az elsajátított szavak segítségével, 

- a tanuló megérti az egyszerű személyére, illetve az őt körülvevő tárgyakra vonatkozó kom-

munikációs kifejezéseket, képes legyen részt venni interakciókban az elsajátított beszédpa-

nelek használatával; 

- ismeri és elsajátítja a tananyagban szereplő mondókák, mesék, dalok szövegét.  

Hallás utáni szövegértés:  

- a tanuló megérti a tanórán elhangzó német nyelvű utasításokat;  
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- a megismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, szavakból, rövid mondatokból álló kijelen-

téseket megérti;  

- megérti a tanórán bemutatott rövid, egyszerű mesefilmek szövegét. 

Olvasott szöveg értése: 

- ismeri a német nyelv ábécéjét, a hang-betű fonetikai sajátosságait;  

- a tanuló képes a tanult szavak, kifejezések, mondatok elolvasására;  

- a tanult betűket, szavakat helyes kiejtéssel, az életkori sajátosságoknak megfelelő tempó-

ban olvassa el; 

- az elolvasott szöveget megérti. 

 

3. évfolyam 
Szókincs, beszéd: 

- a tanuló megérti a bővülő szókinccsel megfogalmazott mondatokat, amelyekre egy-egy 

rövid mondat formájában reagálni tud; 

- ismeri a témakörök szavait, azokat elsajátítja; a tanult kifejezéseket helyesen alkal-

mazza; 

- elsajátít egyszerű nyelvtani szerkezeteket; 

- a tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és nonverbális elemekkel tá-

mogatva fejezi ki beszédszándékát; 

- egyszerű kérdéseket tesz fel a számára ismert témákról, illetve egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

- a tanult szavakat egyszerű formában önállóan is alkalmazni tudja alapvető szituációk-

ban. 

Hallott szöveg értése: 

- a tanuló képes követni és megérteni a tanári utasításokat; 

- megérti a hallott (a tananyaghoz kapcsolódó) szövegeket, illetve képes a szövegekhez 

kapcsolódó egyszerű feladatok önálló megoldására; 

- különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal történő megértése, amennyiben az 

adott szintnek megfelelő beszédtempóban beszélnek. 

Olvasott szöveg értése: 

- a tanuló felismeri a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben 

az ismerős szavakat, fordulatokat, és tud ezekből következtetni a szövegek témájára;  

- a megértést segítő feladatokra támaszkodva kiszűri a lényeget és néhány konkrét infor-

mációt ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből. 

Íráskészség: 

- életkori sajátosságoknak megfelelő tempóban a hallott szöveg, valamint az olvasott 

szöveg értéséhez kapcsolódó feladatok írásbeli megoldása; 

- szövegek, szavak helyes másolása. 
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4. évfolyam 
Szókincs, beszéd: 

- a tanuló megérti a bővülő szókinccsel megfogalmazott mondatokat, amelyekre egy-egy 

rövid mondat formájában reagálni tud; 

- ismeri a témakörök szavait, azokat elsajátítja; a tanult kifejezéseket helyesen alkal-

mazza; 

- elsajátít egyszerű nyelvtani szerkezeteket; 

- a tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel fejezi ki beszédszándékát; 

- egyszerű kérdéseket tesz fel a számára ismert témákról, illetve egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel válaszol a hozzá intézett kérdésekre; interakciókban kezdeményezni tud; 

- a tanult szavakat egyszerű formában önállóan is alkalmazni tudja alapvető szituációk-

ban; 

- az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának, előadásának aktív követése. 

Hallott szöveg értése: 

- a tanuló képes követni és megérteni a tanári utasításokat; 

- megérti a hallott szövegeket, illetve képes a szövegekhez kapcsolódó egyszerű felada-

tok önálló megoldására; 

- különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal történő megértése, amennyiben az 

adott szintnek megfelelő beszédtempóban beszélnek; 

-  a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a témával 

kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra 

vonatkozóan.   

Olvasott szöveg értése: 

- a tanuló felismeri a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben 

az ismerős szavakat, fordulatokat, és tud ezekből következtetni a szövegek témájára;  

- a megértést segítő feladatokra támaszkodva kiszűri a lényeget és néhány konkrét infor-

mációt ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

- az olvasott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a témával 

kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra 

vonatkozóan.   

- a szövegekben a tanult nyelvi elemek felismerése, következtetések levonása a témára, 

lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése. 

Íráskészség: 

- életkori sajátosságoknak megfelelő tempóban a hallott szöveg, valamint az olvasott 

szöveg értéséhez kapcsolódó feladatok írásbeli megoldása; 

- szövegek, szavak helyes másolása; 

- kérdésekre írásbeli válasz adása, egyszerű szerkezetű mondatok alkotása. 
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5. évfolyam (NAT 2020) 
Beszéd, szókincs:  

- a tanuló képes rövid, egyszerű szövegeket elmondani, illetve párbeszédet előadni társaival 

közösen, tanári segítséggel;  

- képes összefüggő leírást adni saját magáról, valamint az őt körülvevő környezetéről;  

- önállóan használ néhány egyszerű nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát;  

- kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, történése-

ket;  

- képes elmondani egy-egy megtanult szöveget a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, into-

nációval és beszédtempóban;  

- rövid, egyszerű történetet mesél el;  

- egyszerű állításokat, összehasonlításokat, magyarázatokat, indoklásokat fogalmaz meg;  

- ismeri a tanult nyelvtani szerkezeteket, és alkalmazni is tudja azokat;  

- elsajátítja a tananyag témaköreihez kapcsolódó szókincset.  

 

Hallott szöveg értése:  

- a tanuló képes követni és megérteni a tanári utasításokat, képes egyszerű szerkezetű mon-

datokkal reagálni rá;  

- megérti a hallott szövegeket, illetve képes a szövegekhez kapcsolódó egyszerű feladatok ön-

álló megoldására;  

- különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal történő megértése, amennyiben az adott 

szintnek megfelelő beszédtempóban beszélnek;  

- a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a témával kapcso-

latos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra vonatko-

zóan.  

 

Olvasott szöveg értése:  

- a tanuló képes az olvasott szövegek megértésére, a hozzájuk kapcsolódó feladatok önálló 

megoldására;  

- felismeri és megérti a rövid szövegrészekben az ismert szavakat, kifejezéseket;  

- képes a rövid szöveg globális megértésére;  

- megérti a különböző műfajú, egyszerű szövegeket, képes az alapvető információk kiszűré-

sére;  

- az olvasott szövegre vonatkozóan egyszerű feladatokat végez el.  

 

Íráskészség: 

- a tanuló képes életkorának megfelelő rövid szövegeket alkotni, adott mintát követve;  
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- megválaszol írásban személyes vonatkozású, illetve az adott tananyaghoz kapcsolódó kér-

déseket; 

- képes az olvasott szövegekhez kapcsolódóan írásbeli feladatokat megoldani, a lényeges tar-

talmi egységeket visszaadni. 

 

6. évfolyam (NAT 2020) 
Beszéd, szókincs: 

- a tanuló képes rövid, egyszerű szövegeket elmondani, illetve párbeszédet előadni társaival 

közösen, tanári segítséggel, valamint önállóan; 

- képes összefüggő leírást adni az őt körülvevő környezetről, a tananyag tematikai egységei-

nek megfelelő témakörökben; 

- önállóan használja az adott szintnek megfelelő elsajátított nyelvtani szerkezeteket és mon-

datfajtákat;  

- kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, történése-

ket;  

- képes elmondani egy-egy megtanult szöveget a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, into-

nációval és beszédtempóban;  

- képes rövid történetet önállóan elmesélni;  

- egyszerű állításokat, összehasonlításokat, magyarázatokat, indoklásokat fogalmaz meg; 

- ismeri a tanult nyelvtani szerkezeteket, és alkalmazni is tudja azokat; 

- használja a célnyelven tanított tantárgyak szavait, kifejezéseit;  

- elsajátítja a tananyag témaköreihez kapcsolódó szókincset. 

 

Hallás utáni szövegértés:  

- a tanuló képes követni és megérteni a tanári utasításokat, képes egyszerű szerkezetű mon-

datokkal reagálni rá;  

- megérti a hallott szövegeket, illetve képes a szövegekhez kapcsolódó összetettebb feladatok 

tanári segítséggel történő, illetve önálló megoldására; 

- különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal történő megértése, amennyiben az adott 

szintnek megfelelő beszédtempóban beszélnek;  

- képes a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolására a témával 

kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonására a tartalomra 

vonatkozóan. 

 

Olvasott szöveg értése: 

- a tanuló képes az olvasott szövegek megértésére, a hozzájuk kapcsolódó feladatok önálló 

megoldására;  

- felismeri és megérti a hosszabb szövegrészekben az ismert szavakat, kifejezéseket;  

- képes a hosszabb szöveg globális megértésére;  
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- megérti a különböző műfajú, egyszerű szövegeket, képes az alapvető információk kiszűré-

sére; 

- az olvasott szövegre vonatkozóan egyre összetettebb feladatokat végez el. 

 

 

Íráskészség: 

- a tanuló képes életkorának megfelelő rövid szövegeket alkotni, adott mintát követve; 

- megválaszol és feltesz írásban személyes vonatkozású, illetve az adott tananyaghoz kapcso-

lódó kérdéseket; 

- képes az olvasott szövegekhez kapcsolódóan írásbeli feladatokat megoldani, a lényeges tar-

talmi egységeket visszaadni;  

- a szövegalkotás során alkalmazza az elsajátított szövegkohéziós elemeket. 

 

7. évfolyam 
Beszéd, szókincs: 

- a tanuló elsajátítja a tananyaghoz kapcsolódó kifejezéseket, szavakat, nyelvtani szerke-

zeteket, valamint ezek helyes alkalmazását; 

- a tanuló képes a mindennapi helyzetekben spontán módon megnyilvánulni; 

- képes véleményt formálni, érzelmeket kifejezni adott témákkal kapcsolatosan; 

- képen interakciót kezdeményezni német nyelven; 

- kommunikációs helyzetekben kérdést tesz fel, illetve megválaszolja a számára feltett 

kérdéseket mindennapi élethelyzetekben; 

- képes arra, hogy a begyakorolt szerkezeteket alkalmazva kifejezze magát; 

- alkalmazza a célnyelven tanult tantárgyak szókincsét; 

- önállóan képes rövidebb előadást tartani adott témával kapcsolatosan, felkészülés 

után, a tanult ismeretek alkalmazásával. 

Hallott szöveg értése: 

- a tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen 

előforduló ismerős témákról folyik;  

- képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveit 

két beszélő esetén; 

- képes megérteni a legfontosabb információkat képekkel támogatott hangzó anyagok-

ban, amelyek az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan 

és érthetően beszélnek. 

Olvasott szöveg értése: 

- a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak 

ismerete segít a szöveg megértésében; 
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- megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, ismerős témák-

ról szóló mindennapi szövegekben; 

- képes számára ismeretlen, életkori sajátosságoknak megfelelő szövegek globális meg-

értésére, a tanult szerkezetek felismerésére. 

Íráskészség: 

- a tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi 

témákról; 

- tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, és véleményéről; 

- képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és befejezni; 

- minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket létre-

hozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

8. évfolyam 
Beszéd, szókincs: 

- a tanuló elsajátítja a tananyaghoz kapcsolódó kifejezéseket, szavakat, nyelvtani szerke-

zeteket, valamint ezek helyes alkalmazását; 

- összetettebb nyelvtani szerkezeteket használ; 

- a tanuló képes a mindennapi helyzetekben spontán módon megnyilvánulni; 

- képes véleményt formálni, érzelmeket kifejezni adott témákkal kapcsolatosan; 

- képes interakciót kezdeményezni német nyelven; 

- kommunikációs helyzetekben kérdést tesz fel, illetve megválaszolja a számára feltett 

kérdéseket mindennapi élethelyzetekben; 

- megérti főbb vonalaiban a köznyelvi beszédet a számára ismerős témákban; 

- alkalmazza a célnyelven tanult tantárgyak szókincsét; 

- önállóan képes rövidebb előadást tartani adott témával kapcsolatosan, felkészülés 

után, a tanult ismeretek alkalmazásával. 

Hallott szöveg értése: 

- a tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen 

előforduló ismerős témákról folyik;  

- képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveit 

két beszélő esetén; 

- képes megérteni a legfontosabb információkat képekkel támogatott hangzó anyagok-

ban, amelyek az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan 

és érthetően beszélnek. 

Olvasott szöveg értése: 

- a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak 

ismerete segít a szöveg megértésében; 
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- megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, ismerős témák-

ról szóló mindennapi szövegekben; 

- képes számára ismeretlen, életkori sajátosságoknak megfelelő szövegek globális meg-

értésére, a tanult szerkezetek felismerésére. 

Íráskészség: 

- a tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi 

témákról; 

- tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, és véleményéről; 

- képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és befejezni; 

- minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket létre-

hozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével; 

- képes megadott szempontok alapján hosszabb írásbeli szöveg elkészítésére is. 
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Természetismeret 

5. évfolyam (NAT 2020) 
Anyagok és tulajdonságaik 

- halmazállapotok és változásai 

- természetes és mesterséges anyagok 

- a talaj, a víz és a levegő tulajdonságai 

 

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 

- Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői 

- Az időjárási elemek mérése, a mért adatok rögzítése, ábrázolása 

 

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 

- A mágneses tulajdonságok megfigyelése 

- Energiahordozók fajtái 

- A csapadékképződés folyamata 

 

Tájékozódás az időben 

- Az idő mértékegységei 

- A Föld mozgásai 

- A nap- és az évszakok váltakozása 

 

Alapvető térképészeti ismeretek 

- Felszínformák ábrázolása  

-  A térkép jelrendszere 

- A térképek fajtái 

 

A növények testfelépítése 

- Növényi részek (gyökér, szár, levél, virágzat, termés) és funkcióik megnevezése  

- Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése  

 

Az állatok testfelépítése 

- Állati testrészek és funkcióik megnevezése 

- Gerinctelenek és gerincesek testfelépítése 

- Házi és ház körüli vagy vadon élő állatok testfelépítése 

 

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 

- Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése 

- Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői 
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- A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

 

6. évfolyam (NAT 2020) 
 

I. A Föld belső és külső felépítése 

- A Föld belső szerkezetének bemutatása 
- A gyűrődés és a vetődés folyamata 

- A gyűrt- és a röghegységek alapvető formakincse 

- Néhány jellegzetes hazai kőzet 

- Talajképződés folyamata 

- Talajpusztulás problémája 

- A külső erők felszínformáló folyamatainak a bemutatása 
 

II. Az energia 

- Energiahordozók csoportosítása 

- Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása 

 

III. Környezetünk vizsgálata 

- Energiatakarékosság 

- A csapadékképződés folyamata 

- A mágneses tulajdonságok megfigyelése 

 

IV. A térképtől a modern navigációs technikákig 

- Helymeghatározás földrajzi fokhálózattal 

- Méretarány fogalma és gyakorlati alkalmazása 

- Méretarány fogalma 
 

 

V. Hazai tájakon 

- Hazánk nagytájainak bejelölése a térképen 

- A legfontosabb hazai folyók bejelölése a térképen 

- A nagytájaink természeti és társadalmi jellemzőinek ismertetése 

- A tájegységek elhelyezése a térképen 

- Budapest természeti adottságainak ismerete 

- Budapest hazánkon belüli társadalmi-gazdasági szerepének ismertetése 
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VI. Az erdők élete 

- Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők kiala-

kulásában 

- Tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása 

- Erdei táplálkozási láncok és hálózatok 

- Gombák, lágyszárú növények,  

- Ízeltlábúak 

- Erdeink madarai 

 

VII. A rétek és mezők élővilága 

- A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása 

- A mező legismertebb gyógynövényeinek és felhasználási lehetőségeiknek 

megismerése 

- Fűfélék testfelépítés-vizsgálata  

- Mezei táplálkozási láncok és –hálózatok 

- A mezőn élő ízeltlábúak bemutatása 
 

 

VIII. A vizek, vízpartok élővilága 

- A felszín alatti vizek típusai 

- A folyókhoz köthető legfontosabb fogalmak  

- A folyóvizek felszínformálása 

- A vízállás és a vízjárás közti összefüggések 

- A vízinövények és -állatok szerveinek alkalmazkodása a vízi és vízparti környe-

zethez 

- Vízi táplálékláncok és hálózatok  
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Testnevelés és sport 

1. évfolyam (NAT 2020) 
Rendgyakorlatok: 

- Értse a vezényszavakat, tudja végrehajtani. Fordulatok, hátra arc helyben. 

- Legyen képes összerendezett, fegyelmezett mozgásra, viselkedésre. 

 

Gimnasztika: 

- Bemutatás után tudja elvégezni az elmondott 2-4 ütemű gyakorlatot. 

 

Járások, futások: 

- Tudjon 5-6 percig kitartóan futni. 

- Tudjon futni iram- és irányváltásokkal, tárgykerüléssel. 

- Járás közben hajtson végre egyszerűbb utánzó járásokat. 

 

Szökdelések, ugrások: 

- Tudjon végrehajtani különböző szökdeléseket, játékos ugrásokat. 

- Eszközökre, tárgyakra való fel- és leugrás  koordinált végrehajtása. 

- Helyből és nekifutással történő ugrások összerendezett végrehajtása. 

- Tudjon ugrókötelet folyamatosan hajtani helyben. 

 

Dobások: 

- Tudja a tevékenységcéljának megfelelően dobni a labdát. 

- Tudjon célbadobni , távolba dobni kislabdával. 

 

Támasz, függés és egyensúlygyakorlatok: 

- Legyen képes megtartani a testsúlyát támaszban. 

- Tudjon végrehajtani guruló átfordulást előre. 

- Bordásfalon vándormászást. 

 

Labdás gyakorlatok: 

-Tudja a labdát gurítani, feldobni, elkapni kétkezes alsó dobással. 

-Labdapattogtatás helyben, labdaterelés utánzó járások közben. 

 

Sakk: 

-Ismerje fel biztonsággal a sakkbábokat, tudja megnevezni azokat. 

-Tudjon tájékozódni a sakktáblán, ismerje a sor, vonal, átló kifejezéseket. 

-Ismerje és használja a bástya, futó, vezér, király, huszár és gyalog fogalmát. 
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-Tudja a bábok lépését, hogyan ütnek, mennyi az értékük. 

- Ismerje a sakk, matt, patt fogalmát. 

- Tudjon különbséget tenni sakk és matt között. 

- Használja a sánc kifejezést. 

-Tudja mit jelent a döntetlen. 

-Ismerje a megnyitási módokat. 

-Ismerje a sakkjáték eszközeit és alapvető szabályait. 

 

Néptánc: 

-A tanár által bemutatott elemi mozdulatokat, motívumokat tudja követni. 

- Legyen képes a tanult táncokat tanári irányítással táncolni. 

- Ismerje a tanult dalok szövegét, a hozzájuk tartozó játék szabályait. 

- Tudja mi a csigavonal, kapu, kígyóvonal, sor,ív. 

 

2. évfolyam (NAT 2020) 
Rendgyakorlatok: 
- Értse a vezényszavakat, tudja azokat végrehajtani. Testfordulatok helyben, helyben járás, já-

rás indul, lépés állj vezényszavak végrehajtása. 
- Legyen képes összerendezett, fegyelmezett mozgásra, viselkedésre. 
 
Gimnasztika:  
-Bemutatás után tudja elvégezni az elmondott 2-4 ütemű gyakorlatot. 
 
Járások, futások: 
- Tudjon 4-6 percig kitartóan futni. 
- Tudjon futni iram és irányváltásokkal, tárgykerüléssel, tudja a futás iramát a távhoz és körül-

ményekhez igazítani 
- Járás és futás közben hajtson végre egyszerűbb utánzó járásokat és szökdeléseket 
 
Szökdelések, ugrások: 
- Különböző szökdelések végrehajtása, helyben szökdelés zárt lábbal, szökdelés két lábon 

előre, hátra, oldalra 
- Helyből és nekifutással történő ugrások végrehajtása 
- Tudjon ugrókötelet folyamatosan hajtani helyben és haladással 
 
Dobások:  
-Célbadobás, távolba dobás alkalmával az egykezes felső alkalmazása 
 
Támasz, függés és egyensúlygyakorlatok: 
- Képes legyen megtartani a testsúlyát támaszban és függésben is 
- Tudjon végrehajtani gurulóátfordulást előre és hátra  
- Mászókötélen mászókulcsolással mászási kísérletek végrehajtása 
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Labdás gyakorlatok: 
- Tudja a labdát gurítani, feldobni, elkapni, kétkezes alsó és kétkezes felső dobás használata 
- Labdapattogtatás helyben és haladással 
- Labdavezetés kézzel, lábbal, tárgykerüléssel 
 
Úszás: 
- Egy úszásnem kar- és lábtempójának elsajátítása 
- Lebegés, siklás a vízen 
 
Sakk és logika: 
- Tudjon a sakktáblán tájékozódni 
- Ismerje a sakkbábok értékét, lépéseit 
- Tudja mit jelent a sakk, matt, patt 
- Ismerje a megnyitási módokat 
- Ismerje a sakkjáték eszközeit és alapvető szabályait 
 
Tánc és mozgás: 
- A tanító által bemutatott elemi mozdulatok, motívumok követése 
- Legyen képes a tanult táncokat tanítói irányítással táncolni 
- Ismerje a tanult dalok szövegét, a hozzájuk tartozó játék szabályait 

3. évfolyam 
Rendgyakorlatok: 

- Legyen képes a gyakorlatokra vonatkozó szakkifejezéseket megérteni. 

- Tudjon testfordulatokat helyben, két ütemben végrehajtani. 

- Legyen képes ütemtartással járni, helyben járni, lépés indulj, állj vezényszavakat betartani. 

Gimnasztika:  

- Tudja a tanult gimnasztikai gyakorlatokból összeállított mozgásokat folyamatosan és 

pontosan, a pedagógus utasításainak megfelelően ütemtartással végrehajtani. 

- Legyen képes feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló 

egyszerű tornagyakorlat bemutatására. 

Járások, futások: 

- Tudjon járni, futni ütemtartással, zenére is. 

- Tudjon 8-9 percig kitartóan futni. 

- Tudjon gyors indulást térdelő- és állórajtból. 

- Tudjon futni iram és irányváltásokkal, tárgyak kerülésével, tudja a futás iramát a távhoz és a 

körülményekhez igazítani. 

Szökdelések, ugrások: 

- Legyen képes a helyből és nekifutásból történő ugrásokat összerendezetten végrehajtani. 

- Tudjon ugrókötelet megfelelő ugrásszámmal folyamatosan hajtani, helyben és haladással. 

Dobások: 

- Legyen képes a labda sajátosságainak megfelelő dobásmód kiválasztására.  

- Tudjon kislabdahajítást végezni állóhelyből, kilépéssel harántterpeszbe, lassú sétából 

távolra. 
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Talajtorna: 

- A gurulóátfordulás előre ás hátra bemutatásán túlmenően tudja a tarkóállást is. Tegyen 

kísérleteket a mérlegállásra. 

Labdás gyakorlatok: 

- Ismerje és használja a kétkezes alsó, kétkezes felső és egykezes felső dobásmódokat. 

- Tudjon labdát vezetni kézzel, lábbal, tárgyak kerülésével. 

 

4. évfolyam 
Rendgyakorlatok: 

- Legyen képes a gyakorlatokra vonatkozó szakkifejezéseket megérteni, a vezényszavakat 

végrehajtani. 

Gimnasztika: 

- Tudjon határozott formájú 4-8 ütemű gyakorlatokat a pedagógus utasításainak megfelelően 

végrehajtani. A gyakorlatokat folyamatosan, pontosan, ütemtartással végezze zenére is. 

Járások, futások: 

- Legyen képes különböző tempójú járások és futások végrehajtására. 

- Tudjon 9-10 percig kitartóan futni. 

- Tudjon gyors indulást térdelő és állórajtból. 

Szökdelések és ugrások: 

- Legyen képes közepes lendületű nekifutással ugrásokat végrehajtani hangsúlyozott 

elrugaszkodással, harmonikusan. 

- Tudjon helyből távolugrást végezni: lány: 100 cm, fiú: 120 cm 

- Legyen képes sorozatugrások végrehajtására egy és páros lábon. 

Dobások: 

- Tudja kiválasztani a megfelelő dobásmódot, és hajtsa végre azokat. Tudjon célba dobni. 

- Tudja a medicinlabdát eldobni. 

Támasz-, függés-, és egyensúlygyakorlatok: 

- Legyen képes az eddig tanult elemek bemutatására: gurulóátfordulás előre, hátra, 

tarkóállás, mérlegállás. 

- Tudjon kötélmászást lábkulcsolással végrehajtani, mászás a kötél fél magasságáig. 

Labdás gyakorlatok: 

- Legyen képes labdavezetést végezni irányváltoztatással, megállásokkal. 

- Tudja elejtés nélkül a labdát levegőben tartani kézzel, lábbal, fejjel. 

 

5. évfolyam (NAT 2020) 
I. félév 
 
Atlétika:  
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- ismerje a futó-, ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, 

futás sarok- és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugrószökdelés) 

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; vezényszó ismerete: 

( Rajthoz! Vigyázz! Rajt) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét 

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával  

 

 

Kosárlabda: 
- ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait 

- labdavezetés 

- megindulás- megállás  

- átadások, szlalom labdavezetés 

II. félév 
 
Atlétika:  

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot 

- ismerje és tudja elvégezni a helyből távolugrást 

- ingafutás  

Torna: 
- 4-8 ütemű gimnasztikai gyakorlatok önálló végrehajtása 

- gurulóátfordulás előre, hátra, guggolásból guggolásba 

- mérlegállás 

- tarkóállás 

- kézen átfordulás oldalra 

- fejenállás 

Zsinórlabda  
- ismerje a zsinórlabda szabályait 

 

6. évfolyam (NAT 2020) 
I.félév 
Atlétika: 
- folyamatos futás 8-10 percig 
- ismerje a kétkezes váltófutás technikáját 
- távolugrás 5-6 lépésből, egy lábról való elrugaszkodással 
- maroklabda dobóterpeszből dobás technikája  
- állórajt 
Kosárlabda: 
- tudja végrehajtani a sarkazást 
- átadások mozgás közben 
- folyamatos labdavezetés 
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II. félév 
Atlétika: 
- ismerje az egykezes váltás technikáját 
- kétkezes váltás végrehajtása  
- kislabdadobás helyes végrehajtása 
Röplabda:  
- érintések ismerete: kosárérintés, alkarérintés, szerva 
- röplabda szabályai 
Talajtorna: 
- gurulóátfordulás előre, hátra 
- kézállásba fellendülés  
- zsugor fejenállás 
- összefüggő talajgyakorlat összeállítása a tanult tornaelemekből 
 

7. évfolyam 
I. félév 

Atlétika:  

- Kislabdadobás három keresztlépésből 

Kosárlabda 

- Védőmunka alapvető technikája 

- Fektetett dobás ismerete  

II. félév 

Atlétika: 

- Koordinációs létra gyakorlatok helyes elvégzése 

- Akadályfutás ismerete 

- Magasugrás átlépő technikával 

Torna:  

- Repülő gurulóátfordulás 

- Szekrényugrás 4 elemből 

Röplabda 

- 10 db kosárérintés a fej fölött, kapott labdából alkarérintés 

- Szerva 

 

8. évfolyam 
I. félév 

Atlétika: 

- Súlylökés ismerete 

- Gátfutás ismerete 

Kosárlabda: 

- Tanult elemek helyes használata 

Torna:  

- Szekrényugrás: kismacska , nagymacska  
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- Talajtorna összefüggő elemekből 

II. félév 

Atlétika: 

- Eddig tanult atlétikai versenyszámok pontos bemutatása 

Röplabda:  

- Felső egyenes nyitás  

- Játék 
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Történelem 
 

5. évfolyam (NAT 2020) 
 

Történelem 

1. A magyarság történetének kezdetei 

2. Az Árpád-ház 

3. A virágzó középkor Magyarországon 

 

Történelem angolul 
Requirements for the exam in History 

Topics: 

1. Történelmi források, korszakok, dátum/ The Sources of History, Dating Systems and 

Timing in History 

2. Kódexek, címerek, pecsétek /Codices, coats of arms. seals 

Ókor/Ancient Times 

3. Az ókori Egyiptom /Egypt 

4. A piramisok népe és isteneik /Religion and Afterlife in Egypt 

Ókori Görögország/Ancient Greece  

5. Városállamok /City states 

6. Athén és Spárta összehasonlítása /The comparison of Athens and Sparta 

7. A görög istenek. Az ókori olimpiák /The Greek religion and the Olympic Games 

8. A család és a gyermek az ókori Görögországban /The Greek family and education 

9. Nagy Sándor birodalma/ Alexander the Great  

Ókori Róma/Ancient Rome 

10. Róma alapítása/The Foundation of Rome  

11. A Hódító Róma/The Punic Wars  

12. A császárság kialakulása /The Time of Emperors  

13. Pannónia, a római tartomány/ Pannonia ,the Roman Province 

14. Róma bukása /The Fall of Rome  

Kereszténység/Christianity 

15. Ószövetség /The Old Testament 

16. A kereszténység kialakulása és a Római Birodalom/The life of Jesus and the New Tes-

tament 
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Történelem németül 
 

I. Körülöttem a történelem/ Ich und die Geschichte  

 

1.Történelmi korszakok, források, időszámítás, családi fotóalbum /Epochen in der 

Geschichte,  die Quellen der Geschichte, die Zeitrechnung, Familien-Fotoalbum 

2. Kódexek, címerek, zászlók, pecsétek / Kodexe, Wappen, Flaggen, Stempel 

 

II. Ókor / Die Antike 

 

1. Egyiptom / Das Ägyptische Reich 

 

III. Az ókori Görögország / Das antike Griechenland 

 

1. Görög istenek és hősök/ Griechische Götter und Helden 

2.  Olimpiai játékok /Die Olympischen Spiele 

3.  Athén / Athen 

4. Spárta, a katonaállam/ Sparta, der Kriegerstaat 

5.  A perzsa háborúk / Die Perserkriege 

6.  Nagy Sándor /Alexander der Große 

 

IV.  Az ókori Róma / Rom in der Antike 

 

1. Róma alapítása / Die Gründung von Rom 

2. A köztársaság kora / Die Zeit der Republik 

3. A pun háborúk / Die Punischen Kriege 

4. A köztársaság gondjai, rabszolgafelkelés  / Die Sorgen der Republik, der Sklavena-

ufstand 

5.  A császárság / Das Kaisertum 

6.  A Római Birodalom / Das Römische Reich 

7.  Róma, az örök város / Rom, die ewige Stadt 

8.  Pannónia / Pannonien 

9. Róma bukása / Der Untergang von Rom 

 

V. A kereszténység / Das Christentum 

 

1. Az Ószövetség / Das alte Testament 

2. Jézus élete, tanítása, a kereszténység terjedése, az Újszövetség / Das Leben von 

Jesus, die Verbreitung des Christentums, das Neue Testament 
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6. évfolyam (NAT 2020) 
 

Történelem 

1. félév 

Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből:  

Mohács, a várháborúk hősei, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, 

Mária Terézia.  

Élet a kora újkori Magyarországon  

 

2. félév 

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora: 

A reformkor, a forradalom, képek a szabadságharc történetéből, a kiegyezés 

 

Történelem angolul 
Requirements for the exam in History 

Tankönyv/Book: Botosné Csatlós Csilla, Horváth Orsolya, Király Ágnes: History 5-6 
 
Topics: 
The Middle Ages (History 5) 

1. Feudalism and Nobility / Life in a castle (Unit 4 p.85, Unit6 p. 89)/ A Feudalizmus kia-

lakulása és a nemesség/ Élet a várban 

2. The Crusades and Islam (Unit 2 p80-82 and Unit 7 p. 90-91) A keresztes lovagok 

3. Life in Manor (Unit 5 p.86-87)/ Élet az uradalomban 

4. The Clergy/ Life in the monasteries (Unit 8 p.92-93)/ Az egyház/Élet a kolostorokban 

5. Medieval Towns (Unit 9 p. 94-95) Élet a középkori városokban 

Age of Discovery 
6. Discoveries and its results ( Unit 1-2 p.10-13)/ A nagy földrajzi felfedezések és hatásuk 

7. The Reformation and its results (Unit 4-5 p.16-19)/A Reformáció és hatása 

8. The English Civil War (Unit 7 p.22-23)/ Az angol polgárháború 

Centuries of Change 
9. The Enlightenment (Unit 1 p.34-35)/ Felvilágosodás 

10. The War of Independence (Unit 2 p.36-37)/ Az amerikai Függetlenségi háború 

11. The French Revolution (Unit 3-5 p.38-43)/ A francia forradalom  

12. The Age of Napoleon (Unit 6 p.44-46)/ Napoleon kora 

13. The Industrial revolution and its results  (Unit 7-8 p.47-50)/ Az ipari forradalom és 

hatásuk 

 

Történelem németül 
Das Mittelalter – A középkor 
-Feudalismus und die Grundherrschaft – Feudalizmus és az uradalom 
-Das Leben in der Burg – Élet a várban 
-Die mittelalterliche Kirche – A középkori egyház 
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-Der Islam – Az iszlám vallás 
-Das Leben in der Stadt – Élet a városban 
-Die Ritter und die Kreuzzüge - A középkori lovagok és a keresztes hadjáratok 
 
Die Neuzeit – Az újkor 
-Entdecker und Eroberer - Felfedezők és hódítók 
-Die Wirkungen der Entdeckungen - A felfedezések hatásai 
-Die Reformation - A reformáció 
-Die Revolution in England - Az angol polgári forradalom 
-Der Sonnenkönig und Peter der Große – A Napkirály és Nagy Péter 

 

Die Zeit der bürgerlichen Umwälzung – A polgári átalakulás kora 
-Die Aufklärung – A felvilágosodás 
-Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg – Az amerikai függetlenségi háború 
-Die französische Revolution – A francia forradalom 
-Bonaparte Napoleon 
-Die industrielle Revolution – Az ipari forradalom 

 

 

7. évfolyam 
 
Történelem 

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon 

Magyarország az első világháborúban és a két világháború között 

Magyarország részvétele a második világháborúban 

 

 

Történelem angolul 
Requirements for the exam in History 

Tankönyv/Book: Botosné Csatlós Csilla, Horváth Orsolya, Király Ágnes: History 7 

Topics: 

 

The Age of Nation States and Imperialism 

1. Europe after Napoleon (Unit 1 p. 10-13)/ Európa a 19. század eső felében 

2. The Unification of Italy (Unit 2 p. 14-16)/ Az olasz egység  

3. The Unification of Germany (Unit 3 p. 17-19)/ A német egység 

4. Civil War in the USA (Unit 5 p. 23-26)/ Az amerikai polgárháború 

5. The Industrial Revolution and its effects (Unit 6 p. 27-31)/ Az ipari forradalom és hatása 

6. Age of Imperialism (Unit 7 p. 32-35)/ Az imperializmus kora 

World War I 

7. The beginning of WWI (Unit 1 p. 42-44)/ AZ 1. világháború kitörése 

8. The first years of WWI (Unit 2 p. 45-49)/ Az 1. világháború első évei 

9. Revolution in Russia (Unit 4 p. 55-57)/ Az oroszországi forradalom 
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10. Hungary in WWI (Unit 5 p. 58-60)/ Magyarország az 1. világháborúban 

11. The end of WWI (Unit 6 p. 61-63)/ Az 1. világháború vége 

Europe after World War I 

12. Europe after WWI (Unit 1 p. 66-70)/ Európa az 1. világháború után 

13. The Soviet Union (Unit 3 p. 76-79)/ A Szovjetunió 

14. The Great Depression (Unit 4 p. 80-82)/ A világválság 

15. The Rise of Nazis in Germany (Unit 5 p. 83-86)/ A Német Nemzeti Szocialista 

Munkáspárt létrejötte 

 

Történelem németül 
I. Das Zeitalter der Nationalstaaten 

1. Die italienische Einheit 

2. Die deutsche Einheit 

3. Der amerikanische Bürgerkrieg 

4. Nationalstaaten auf dem Gebiet des untergehenden Osmanischen Reiches 

5. Weitere technische und industrielle Entwicklung  

6. Die glücklichen Zeiten 

 

II. Der Erste Weltkrieg 

7. Kampf um die Weltmacht, um die Kolonien 

8. Der Anfang und die ersten Jahre des ersten Weltkrieges 

9. Die Revolution in Russland 

10.  Ungarns Teilnahme am Weltkrieg 

11.  Ende des Ersten Weltkrieges 

 

III. Europa nach dem Ersten Weltkrieg 

12.  Europa nach dem Ersten Weltkrieg 

13.  Die Sowjetunion 

14.  Die Weltwirtschaftskrise 

15.  Deutschland zwischen den zwei Weltkriegen 

 

 

8. évfolyam 
 
Történelem 
Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveréséig 

A Kádár-korszak jellemzői 

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

Állampolgári alapismeretek 

Háztartás és családi gazdálkodás 

A média, reklám és hír 
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Történelem angolul 
Requirements for the exam in History 

Tankönyv/Book: Botosné Csatlós Csilla, Horváth Orsolya, Király Ágnes: History 8 

Topics: 

 

The World War II 

1. Beginning of the World war II (Unit 1 p. 10-13)/ A második világháború kezdete 

2. The War Extands (Unit 2 p. 14-17)/ A totális háború. 

3. The Turning Points of the War (Unit 4 p. 23-25) / Fordulat a világháború menetében 

4. The Home front (Unit 3 p. 20-22,)/ A Hátország  

5. The Holocaust (Unit 5 p. 26-29)/ A Holokauszt 

6. Allied Victory (Unit 6 p. 31-34)/ A Szövetségesek győzelme 

The Cold War 

7. War and Peace (Unit 1 p. 38-42)/A párizsi békék 

8. Europa is divided (Unit 3 p. 46-50)/ Európa a II. Világháború után 

9. War and conflicts in the Cold War (Unit 4 p. 51-54)/ A Hidegháború 

Rivalry and Collapse 

10. Decades of Social and Cultural Change (Unit 3 p. 68-71)/ Társadalmi és kulturális 

változások 

11. The Last years of the Cold War (Unit 4 p. 72-75)/ A Hidegháború vége 

12. Collapse of the Soviet Union and Changes in Europe (Unit 5 p. 76-81) A Szovjetunió 

felbomlása és Európa átalakulása 

Europe and the Global World 

13. European Integration (Unit 1 p. 84-87)/ Európai integráció 

14. Conflicts in the Middle East (Unit 2 p. 88-91)/ Konfliktusok a Közel-Keleten   

15. Globalisation (Unit 3 p. 92-97)/ Globalizáció 

 

 

Történelem németül 
I. Der Zweite Weltkrieg 

1. Anfang des Zweiten Weltkrieges 

2. Der Krieg erweitert sich 

3. Der global geführte Krieg 

4. Der Holocaust 

5. Die Erfolge der Allierten 

6. Ende des Zweiten Weltkrieges 

 

II. Der Kalte Krieg – Die Globalisation 

7. Die Frieden in Paris 

8. Europa nach dem zweiten Weltkrieg 
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9. Der Kalte Krieg 

10. Die Berliner Mauer 

11. Die Dritte Welt 

12. Die Globalisation 

13. Der Untergang der Sowjetunion 

14. Die Anderungen in Europa 

15. Die Europäische Union 
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Vizuális kultúra 

1. évfolyam (NAT 2020) 
 

- Tudja élményeit, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 

eszközökkel egyszerűen megjeleníteni (rajzolással, festéssel, formázással, építéssel) síkban 

és a térben is. 

- Tudjon közvetlen megfigyelések útján szerzett konkrét vizuális tapasztalatok alapján (pl. 

nagyság, felület, méret, irány, mennyiség, anyagszerűség, elhelyezkedés) vizuális jellemző-

ket kiválasztani, csoportosítani, megnevezni (pl. legsötétebb szín, legnagyobb forma, a kép 

jobb oldalán elhelyezkedő figura). 

- Ismerje fel a műalkotások témáit. 

- Tudjon önállóan, felismerhető jegyekkel ábrázolni tárgyakat, élőlényeket közvetlen szemlé-

let és emlékezet után. 

- Ismerje és megfelelően használja a különböző rajzeszközöket. 

- Tudjon egyszerű nyomatot létrehozni. 

- Tudjon egyszerűbb tárgyakat rajzolni modellezés után. 

- Tudja mi az ismétlés és a ritmus, díszítésnél alkalmazzon ötletes sorritmusokat és terülő-

díszt. 

 

2. évfolyam (NAT 2020) 
- Tudja megjelení teni e lme nyek, elke pzelt vagy hallott to rte netek, szo vegek re szleteit ku -

lo nbo zo  vizua lis eszko zo kkel (rajzol, fest). 

- Ismerje a ke ple keny anyagok ko zu l az agyagot, gyurma t, legyen ke pes minta zni, plasz-

tika t le trehozni. 

- Felismeri a mu alkota sok te ma it. 

- Legyen ke pes egyszeru  mozgo ke pi re szletek (pl. anima cio s film, rekla mfilm) 

cselekme nye nek elemeze se re, e s a tapasztalatokat haszna lja fel ja te kos feladatokban 

(pl. ido beli to rte ne s ke pkocka inak rendeze se, hang ne lku l bemutatott mozgo ke pi 
re szletek “szinkroniza la sa“). 

 

3. évfolyam 
- Tudatosan alkalmazza a megismert vizuális kifejezőeszközöket. 

- Nyitott az új vizuális kifejezőeszközök megismerésére. 

- Képes élmény- és emlékkifejezésre, illusztráció síkbáb és egyszerű jelmez készítésére. 

- Élményeit, elképzeléseit árnyaltan jeleníti meg. 

- Festményeiben képes színárnyalatokat használni. 

- Képes mozgásformákat és térviszonyokat felismerhetően ábrázolni. 

- Képes műalkotásokat megfigyelni, szempontok alapján elemezni, formákat, színeket, érzel-

meket észrevenni. 

- Ötleteit önállóan valósítja meg. 



VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 
 

90 
 

- Biztonsággal használja a megismert, gyakorolt ábrázolási, konstruálási technikákat. Szívesen 

alkalmaz új technikákat is. 

- Anyag- és eszközhasználata az alkotótevékenységnek megfelelő. 

 

4. évfolyam 
- Bátran és tudatosan alkalmazza a megismert vizuális kifejezőeszközöket. 

- Eszköz- és anyaghasználata az alkotótevékenységének megfelelő. 

- Nyitott az új vizuális kifejezőeszközök megismerésére. 

- Élményalkotásai részletekben gazdagok, mozgás és térábrázolásai jól felismerhetőek. 

- Képes műalkotásokat megfigyelni, szempontok alapján elemezni, formákat, színeket, érzel-

meket észrevenni. 

- Fel tud sorolni lakókörnyezetében múzeumokat. 

- Tárgyak elkészítéseiben egyéni ötletei vannak, képes tárgyalkotásra. 

- Felismeri az eszköz és funkciója közötti kapcsolatot. 

 

5. évfolyam (NAT 2020) 
- Irodalmi mű illusztrációja. Adott téma, saját élmény képi megfogalmazása. A tér tagolása: 

előtér, középtér, háttér. Kiemelés színnel, mérettel, részletezettséggel.  

- Térbeli helyzetek, arányok, színviszonyok ábrázolása. Természeti és mesterséges formák 

elemző rajzi ábrázolása.  

- A vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vi-

zuális eszközeit. 

- A vizuális kifejezési eszközök használata és ismerete: szín, méret, arány, forma, kompozíció, 

képkivágás, nézőpont, fény 

- Főszínek, mellékszínek. Színvázlat készítése: csendélet, őszi vagy téli tájkép festése.  

- Állatábrázolás természeti környezetben. A legjellemzőbb nézetek.  

- Forma és funkció kapcsolata. Formaredukció, a formák leegyszerűsítése, átalakítása. Pozitív 

és negatív formák. Díszítő elemek tervezése. Különböző korok és kultúrák szimbólumainak 

és motívumainak felhasználásával minta, díszítés tervezése, és a minta felhasználása tár-

gyak díszítésére. 

-  Farsangi álarcok, dekorációk tervezése a formák leredukálásával.  

- Őskori, ókori művészetek. Műalkotások felismerése a Képzelet világa tankönyv képanyagá-

ból: szobrászat, festészet, építészet.  

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók  

 

- Megalitikus építészet  (pl. Stonehenge) őskori  mágikus ábrázolás (pl. altamirai barlangrajz),  

- ókori  egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templom (pl. Kheopsz piramisa, Zikkurat – 

Ur, karnaki Ámon-templom), faragott mészkőszobor az ókori Egyiptomból (pl. Írnok szobor, 

Nofretete fejszobra), halotti kultusz tárgyai (pl. Tutanhamon arany halotti maszkja), az ókori 
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Egyiptom ábrázolását bemutató falfestmény vagy dombormű (pl. Fáraó vadásza-

ton/Nebamun írnok vadászaton – thébai falfestmény), 

- az ókori görög és római templom (pl. athéni Akropolisz: Parthenon, Erektheion; Pantheon), 

ókori színház, amfiteátrum (pl. Colosseum), 

- görög és római emberábrázolás (pl. delphoi kocsihajtó, Müron: Diszkoszvető, Szamothrakéi 

Niké, Laokoón-csoport, római portré szobor) 

 

6. évfolyam (NAT 2020) 
- A képzőművészet ágazatai: grafika, festészet, szobrászat, építészet.  

- Szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján  látvány megjelenítése 

- Többféle vizuális eszköz alkalmazása (pl. vegyes technika, festék, szén, kollázs, fotó, 

fotómanipuláció).  

- Tagoltabb testes formák megjelenítése. Formaelemzés, tónusfokozatok, önárnyék, ve-

tett árnyék. Beállítások, csendéletek grafikus ábrázolása. 

- Az emberi alak. Az alak vázolása, arányai, térbeli helyzetének és mozgásának felisme-

rése. 

- Eseménysor megjelenítése képsorozattal. 

- Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének megkülönböz-

tetése (pl. folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film) 

- Mozgásábrázolás. Figurális kompozíciók készítése: álló, ülő és fekvő formák. Illusztrá-

ciók készítése. 

- Egy adott tárgy elemzése forma és funkció szempontjából. Az egész és a rész kapcso-

lata. Új forma tervezése. 

- Egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése 

- Dekoratív, absztrakt színkompozíciók készítése szabályos és szabálytalan formák fel-

használásával. A színek dekoratív hatása. 

- Színek csoportosítása, jellemzőik. Színritmus, színdinamika 

- Fogalmak: kompozíció, képkivágás, nézőpont, motívum,  

- Ókeresztény, román, gótikus, reneszánsz művészet. Műalkotások felismerése: a  Kép-

zelet világa tankönyv képanyagából: szobrászat, festészet, építészet. 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók: 
- Korakeresztémy és bizánci templom (pl. Santa Sabina, Hagia Sophia),  

- népvándorlás kori tárgy (pl. nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltözet),  

- románkori és gótikus templom, székesegyház (pl. pisai dóm, jáki bencés apátsági 

templom, amiens-i székesegyház, párizsi Notre-Dame, Szent Péter bazilika, nyírbátori 

református templom),  

- Magyar Szent Korona és koronázási palást, épületdíszítő és oltárszobrok a középkorból 

(pl. V. Stoss), 

- gótikus freskó és oltárkép (pl. Giotto, M.S. Mester), gótikus üvegablak (pl. chartres-i 

katedrális üvegablakai),  
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- reneszánsz és barokk palota és kastély (pl. Palazzo Farnese, chambordi kastély, versail-

les-i palota, fertődi Eszterházy-kastély), a reneszánsz és barokk mesterei (pl. Mic-

helangelo B., Leonardo da Vinci, Raffaello S., A. Dürer, P. Bruegel, P. P. Rubens, Remb-

randt, D. Velazquez, Vermeer van Delf). 

 

7. évfolyam 
- Festészeti műfajok, portré, csoportportré, életkép, csendélet, enteriőr, tájkép, csendélet 

- Ember vagy állatfigurák elemző rajzi tanulmányozása: vázolása, arányai, térbeli helyzetek 

felismerése és mozgások feldolgozása. 

- Önárnyék, vetett árnyék. 

- Telített, derített és tört színek. Reflexszínek. 

- Szögletes testek, testcsoportok ábrázolása. Rálátás, alálátás, szemmagasság. 

- Belső és külső terek ábrázolása. 

- Vetületi és axonometrikus ábrázolás. 

- Vázlatok, részletrajzok, szabásrajzok, megjelenítő ábrák készítése. A forma rajzi értelmezése 

- Barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, impresszionizmus. Műalkotások felismerése a 

Képzelet világa tankönyv képanyagából: szobrászat, festészet, építészet. 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

- 19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: 

Országház, W. Clark A. Clark: Lánchíd, Hild József: Főszékesegyház).  

- A 19. század festészetének és szobrászatának megjelenései (id. Markó Károly: Visegrád, Fe-

rency István: Pásztorlányka, Antonio Canova: Géniusz). 

-  A romantika, biedermeier, a magyar törtélelmi festészet, a realizmus, az impresszionizmus, 

a posztimpresszionizmus festői és építészei (pl.Feszl Frigyes, Ybl Miklós, Gustave Eiffel, 

Schulek Frigyes, Jean-Auguste-Dominique Ingres, John Constable, Eugéne Delacroix, Fran-

cisco Goya, Jea-Francois Millet, William Turner, Claude Monet, Eduard Manet, Paul Gauguin, 

Georges Seurat, Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Székely Bertalan, Benczúr Gyula, Mada-

rász Viktor, Than Mór, Paál László, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál). 

 

8. évfolyam 
- Perspektivikus, axonometrikus, vetületi ábrázolás. Belső és külső terek perspektivikus ábrá-

zolása. Horizontvonal, látóhatár. Rálátás, alálátás, szemmagasság. 

- Grafikonok, diagramok és felíratok tervezése. Térhatású betűk tervezése. 

- A tér illúzióját keltő ábrázolás. OP-ART kompozíciók tervezése.  

- A színek térhatása. A színek derített és telített árnyalatai. Színkontrasztok. Színreflex. Mo-

nokróm festészet. 

- Csendélet, tájkép festése. 

- Tanulmányrajz: drapéria, természeti formák 

- Belső és külső terek ábrázolása. 
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- Kollázs, montázs készítése. Gyűjtött képek kompozícióvá rendezése ragasztásos technikával. 

- XX. sz. művészeti irányzatai, a Képzelet világa tankönyv képanyagának felismerése. Kortárs 

művészet. 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

- 19–20. század fordulójának irányzatai, [azaz szecesszió és szimbolizmus] pl. A. Gaudi, A. Ro-

din, G. Klimt, Toulouse-Lautrec, Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar), 

- 20. századi, [azaz fauvizmus, kubizmus, futurizmus, expresszionizmus, absztrakt irányzatok, 

konstruktivizmus, dadaizmus, szürrealizmus, op-art] (pl. W. Gropius, Breurer Marcell, Gerrit 

Thomas Rietveld, Friedrich Hundertwasser, F. L. Wright, Le Corbusier, H. Moore, H. Matisse, 

V. Kandinszkij, P. Picasso, M. Duchamp, M. Chagall, K. Schwitters, U. Boccioni, S. Dali, P. 

Mondrian, K. Malevics, P. Klee, Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely).  

-  kortárs irányzatok példái (pl. Makovecz Imre, Erdély Miklós, Barabás Márton, Olajos György, 

Sipos Eszter) 


