
Osztályozóvizsga követelmények 1-4. évfolyamokon  

1. osztály: 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, 
alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A 
kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. 
Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének 
udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. Követhetően 
számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. 
Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. Ismert és 
begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója 
segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. Ismerje fel és 
nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és alkalmazza a 
helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 30–40 
begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. Legyen tisztában a tanulás 
alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori 
sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 
fejlesztése területén. 
 
Matematika: 
Halmazalkotás feltétel szerint. Összehasonlítás, megkülönböztetés. Relációszókincs: kisebb, 
nagyobb, egyenlő. Igaz, hamis állítások megfogalmazása. Számok írása, olvasása, számlálás 
20-ig. Darabszám, sorszám és mérőszám ismerete. Növekvő és csökkenő sor alkotása 20-as 
számkörben. Számok összeg és különbségalakja 20-as számkörben. Összeadás és kivonás 
értelmezése többféle módon. Pótlás 20-as számkörben. Egyszerű szöveges feladatok 
megoldása próbálgatással, következtetéssel. Sorozatképzés tárgyakból, alakzatokból, 
számokból. Számsorozat folytatása megadott összefüggés alapján. 
Egyszerű összefüggések felismerése. Egyenes rajzolása vonalzóval. Alakzatokra vonatkozó 

megfigyelések megfogalmazása. Alakzatok másolása, összehasonlítása. Síkidom és test 

különbségének felismerése. Síkidomok előállítása hajtogatással, nyírással, rajzolással. Testek 

építése szabadon és feltétel szerint. Képnézegető program használata. Összehasonlítás 

méret szerint (pl. rövidebb-hosszabb, alacsonyabb-magasabb. stb.). Mérőeszközök ismerete, 

használata. Mérés alkalmilag választott és szabvány mértékegységekkel. Mértékegységek (m, 

kg, l, óra, nap, hét, hónap, év) ismerete. 

 

Környezetismeret: 

A tanuló: 

–képes az emberi test nemre és korra jellemző arányait leírni, a fő testrészeket megnevezni; 

–ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit; 

–képes a mesterséges és természetes életközösség összehasonlítására; 

–tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem fontosságát; 

–tud tájékozódni az iskolában és környékén; 

–felismeri az évszakos és napszakos változásokat és kapcsolja ezeket az életmódbeli 



szokásaihoz; 

–ismeri az időjárás elemeit, az ezzel kapcsolatos piktogramokat értelmezi; ismeri az 

időjáráshoz illő szokásokat; 

–képes a használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok 

csoportosítására tulajdonságaik szerint; 

–felismeri a kapcsolatot az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között; 

–meg tudja különböztetni a mesterséges és természetes anyagokat;  

–felismeri a halmazállapotokat; 

–egyszerű megfigyeléseket végez a természetben, képes egyszerű vizsgálatok és kísérletek 

kivitelezésére; 

–képes az eredmények megfogalmazására, ábrázolására; 

–igényli az ok-okozati összefüggések keresését a tapasztalatok magyarázatára. 

 

 

2. osztály: 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető 

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

közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó 

feladatokban. Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és 

köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. 

Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a 

memoritereket. Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. 

Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. 

Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. 

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

alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j 

hangot 30–40 begyakorolt szóban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. Legyen 

tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke 

legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi 

képességek fejlesztése területén. 

 

Matematika: 

A tanuló: 

 – képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; 

 – képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; 

 – halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a közös tulajdonságokat 

felismeri, megnevezi; 

 – több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja; 



 – néhány elemet sorba rendez próbálgatással; 

 – számokat ír, olvas 100-as számkörben, Helyi érték fogalma. 

 – tud római számokat írni, olvasni 100-as számkörben (I, V, X, L C ); 

 – megtalálja számok helyét a számegyenesen,  

 – meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat; 

 – képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 

 – tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani; 

 – a matematikai jeleket  +, –, •, :, =, <, >, ( ) helyesen használja; 

 – képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani 100-as számkörben; 

 – ismeri a szorzótáblát a 100-as számkörben; 

 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét; 

 – képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz segítségével, leírására 

művelettel; 

 – megkülönbözteti a páros és páratlan számokat; 

 – képes szimbólumok használatára matematikai szöveg leírásánál, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítására; 

 – figyelme tudatosan irányítható; 

 – ismerete az egyenes és görbe vonalakat; 

 – képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 

 – tud testeket építeni szabadon és megadott feltételek szerint; 

 – képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 

 – képes a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére; 

 – ismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, 

hónap, év.  

 – képes átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között; 

 – felismeri a mennyiségek közötti összefüggéseket; 

 – mérés során helyesen használja a mérőeszközöket;  

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

 – felismeri a számpárok közötti kapcsolatokat;  

 – képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni; 

 – tud adatokról megállapításokat megfogalmazni; 

 

Környezetismeret: 

A tanuló 

–képes az emberi test nemre és korra jellemző arányait leírni, a fő testrészeket megnevezni; 

–ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit; 

–képes a mesterséges és természetes életközösség összehasonlítására; 

–tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem fontosságát; 

–tud tájékozódni az iskolában és környékén; 



–felismeri az évszakos és napszakos változásokat és kapcsolja ezeket az életmódbeli 

szokásaihoz; 

–ismeri az időjárás elemeit, az ezzel kapcsolatos piktogramokat értelmezi; ismeri az 

időjáráshoz illő szokásokat; 

–képes a használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok 

csoportosítására tulajdonságaik szerint; 

–felismeri a kapcsolatot az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között; 

–meg tudja különböztetni a mesterséges és természetes anyagokat;  

–felismeri a halmazállapotokat; 

–egyszerű megfigyeléseket végez a természetben, képes egyszerű vizsgálatok és kísérletek 

kivitelezésére; 

–képes az eredmények megfogalmazására, ábrázolására; 

–igényli az ok-okozati összefüggések keresését a tapasztalatok magyarázatára. 

 

 

3. osztály: 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a 

szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi 

fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez. Kapcsolódjon be a csoportos 

beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös élményekről, 

tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket 

együttműködő magatartással segítse. Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel 

ismert szöveget. Felolvasása értelmező, az írásjelek szerint tagolt, hanglejtése és tempója az 

élő beszédhez közelítő legyen. Életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű 

olvasmányt értsen meg néma olvasás útján. Nevezze meg az olvasmány szerzőjét, szereplőit 

és azok tulajdonságait. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza 

meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. Tanulási tevékenységét 

fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel irányítani. 

Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A 

könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az 

ismert kézikönyveket. A memoritereket szöveghűen, jól érthetően mondja el. Adott vagy 

választott témáról 8–10 mondatos elbeszélő fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási 

ismeretek alkalmazásával. A tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel jelezze. Tanítója 

útmutatásai alapján javítsa ki fogalmazási és helyesírási hibáit. Nevezze meg és jelölje 

megfelelően a tanult mondatfajtákat. Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze 

meg azokat szövegben is. A szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az 

igekötőket. A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Legyen tisztában a tanulás 

alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori 



sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, 

harmonikusan fejlődjön. 

 

Matematika: 

A tanuló  

- képes adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni, 
- felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait, 
- képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba, 
- értelmezi a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben, 
- képes az összes eset megtalálására próbálgatással, 
- tud 1000-es számkörben számokat írni, olvasni, 
- ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát 1000-es 

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

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

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

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

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

- ismeri a többszörös, osztó, maradék fogalmát, 
- képes növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, a szabály 

követésére, 
- képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között, 
- meg tudja határozni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja, 
- ismeri és használja a szabvány mértékegységeket: km, cl, hl, g, t, másodperc,  
- képes átváltások elvégzésére szomszédos mértékegységek között, 
- egyszerű gyakorlati példák esetén képes a hosszúság, távolság és idő mérésére, 
- egyszerű módszerekkel felismer és létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, 

egyéb sokszöget,  
-  megérti a test és a síkidom közötti különbséget, 
- felismeri a kockát, téglatestet,  



- képes hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. tükrös alakzatok és tengelyes 
szimmetria előállítására, 

- tudja megmérni a négyzet és a téglalap kerületét, 
- képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, 

területlefedéssel, 
- képes tapasztalati adatok lejegyzésére, táblázatba rendezésére, helyesen értelmezi a 

táblázat adatait, 
- képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagramról adatok leolvasására, 
- valószínűségi játékok, kísérletek során helyesen értelmezi a biztos, lehetetlen, lehet, 

de nem biztos fogalmakat, 
- tanári segítséggel használja az életkorának megfelelő oktatási célú programokat, 
- ismer egy rajzoló programot, egyszerű ábrákat elkészít, színez, 
- együttműködik az interaktív tábla használatánál. 

 

Környezetismeret: 

A tanuló 

– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az 

egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére; 

– az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást 

igénylő helyzetekben; 

– képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és 

időtartamok becslésére; 

– képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti 

jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására; 

– képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül; 

– értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat 

kialakításában, illetve felépítésében; 

– képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a 

bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint; 

– képes egy természetes életközösséget bemutatni; 

– képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az 

információkeresésben és a problémák megoldásában. 

 

 
4. osztály: 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a 

szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi 

fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez. Kapcsolódjon be a csoportos 

beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös élményekről, 

tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket 



együttműködő magatartással segítse. Felkészülés után folyamatosan, érthetően és 

értelmezően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma 

olvasás útján. Mondja el az olvasottak lényegét. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét 

értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát. 

Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos 

figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola 

könyvtárát, illetve digitális forrásokat. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék 

segítségével igazodjon el. Használja az ismert kézikönyveket. A memoritereket szöveghűen 

mondja el.  Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást (elbeszélést, leírást, 

jellemzést) készítsen a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával. Ismerje a mindennapi 

tájékoztató szövegek főbb jellemzőit. Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei 

rendszerezettek legyenek. Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév, 

számnév, névelő, névutó, személyes névmás, kérdő névmás, mutató névmás), és nevezze 

meg azokat szövegben is.  A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult 

helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását 

önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa. Legyen tisztában a tanulás alapvető 

céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori 

sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek 

fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, 

harmonikusan fejlődjön. 

 

Matematika:  

A tanuló 

- tud adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni, 

- felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait, 

- képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba, 

- értelmezése a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben, 

- próbálgatással képes az összes eset megtalálására, 

- tud számokat írni, olvasni 10 000-es számkörben, 

- ismeri és helyesen alkalmazza a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmakat              

10 000-es számkörben, 

- tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M); 

- helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, 

adósság) segítségével, 

- képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére, előállítására, 

hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel, 

- tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 10 000-es számkörben, 

- képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységeken keresztül, 

- alkalmazza  az ésszerű becslést és a kerekítést a matematika különböző területein,  

- tud fejben számolni százas számkörben, 

- biztosan ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben, 



- ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát, 

- alkalmazza a műveletek tulajdonságait, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségét, 

- ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét,  

- képes négyjegyű számok összeadására, kivonására, szorozni kétjegyű, osztani 

egyjegyű számmal írásban, 

- tudja a műveletek helyességének ellenőrzését, 

- képes szöveges feladat megoldására a megoldási algoritmus (a szöveg értelmezése, 

adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának 

vizsgálata) alkalmazásával, 

- ismeri és helyesen használja a többszörös, osztó, maradék fogalmát, 

- felismeri a növekvő és csökkenő számsorozatokat, tudja azokat folytatni, 

- képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között, 

- tudja megfogalmazni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja, 

- képes egyenesek kölcsönös helyzetének felismerésére (metsző és párhuzamos 

egyenesek),  

- ismeri a szabvány mértékegységeket: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Tud 

átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között, 

- képes egyszerű gyakorlati példákban a hosszúság, távolság és idő mérésére, 

- létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb sokszöget egyszerű 

módszerekkel, felismerési, megnevezi jellemzőiket, 

- ismeri a kör fogalmát, 

- megértési a test és a síkidom közötti különbséget, 

- felismerés és létrehoz kockát és téglatestet, megnevezi jellemzőiket, 

- felismerési a gömböt, 

- hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel előállít tükrös alakzatokat, 

- tudja kiszámítani a négyzet és a téglalap kerületét, 

- képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, 

területlefedéssel, 

- képes tapasztalati adatok lejegyzésére, táblázatba rendezésére, a táblázat adatainak 

értelmezésére, 

- képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagram leolvasására, 

- értelmezése a valószínűségi játékok, kísérletek során a biztos, lehetetlen, lehet, de             

nem biztos fogalmakat, 

- tanári segítséggel használja az életkorának megfelelő oktatási célú programokat, 

- ismer egy rajzoló programot; tud egyszerű ábrákat elkészíteni, színezni, 

- együttműködik az interaktív tábla használatánál. 

 

Környezet: 

A tanuló 



– ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az 

egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére; 

– az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást 

igénylő helyzetekben; 

– képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és 

időtartamok becslésére; 

– képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti 

jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására; 

– képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül; 

– értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat 

kialakításában, illetve felépítésében; 

– képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a 

bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint; 

– képes egy természetes életközösséget bemutatni; 

– képes egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezésére, 

ismeri az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartást;  

– képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és 

természeti értékét; 

– képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az 

információkeresésben és a problémák megoldásában. 

 
 
 

 



Minimum követelmények 

Informatika 

4. osztály 

 

 
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére ismerje a számítógép 

működését. Ismerje a számítógép használatára vonatkozó szabályokat, tudja használni az 

alapvető informatikai eszközöket. 

Legyen képes interaktív kapcsolatot tartani a számítógép segítségével, tudjon készségfejlesztő 

számítógépes szoftvereket használni. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére tudjon készíteni egyszerű, rajzos és 

személyhez kötődő dokumentumokat. Legyen képes a rajzeszközök megfelelő használatára. 

Tudjon rövid dokumentumokat készíteni tanári segítséggel. Legyen képes animációk 

megtekintésére. Legyen képes a médialejátszó alkalmazására.  Legyen képes a személyekhez 

vagy más tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó adatok kiválasztására, rögzítésére. Legyen képes 

közhasznú információforrások használatára. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

legyen képes információt kifejezni beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel; 

Ismerje az algoritmus hétköznapi fogalmát. Legyen képes problémák megoldására tanári 

segítséggel, tudjon teknőcgrafikával ábrákat készíteni. 

Legyen képes egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazására, irányított 

módon információt keresni; 

Ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeit és kockázatait. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére ismerje a személyi információk és a 

személyes adatok fogalmát, a netikett alapjait. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére legyen képes eligazodni az iskolai könyvtár 

tér- és állományszerkezetében, ismerje a könyvtárak alapszolgáltatásait, ismerje az elterjedt 

dokumentumtípusokat; 

 

Kulcsfogalmak: 

 

Informatikai környezet, jelek, jelrendszerek, operációs rendszer. 

Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 

Információ, algoritmus, probléma, teknőcgrafika. Algoritmus, utasítás. 

Keresőprogramok. Virtuális világ, média, elektronikus könyv. 

Személyes adat, nem személyes adat, netikett, elektronikus szolgáltatás. 

Könyvtár, könyvtári szolgáltatás, szépirodalom, dokumentumtípusok. 



Minimum követelmények 

Informatika 

5. osztály 
 

 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére ismerje meg a különböző 

informatikai környezeteket. Tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait. 

Segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és 

szoftvereszközök kiválasztására. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére tudjon dokumentumokba különböző 

objektumokat beilleszteni. Tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot 

minta vagy leírás alapján elkészíteni. Tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

lássa át a problémamegoldás folyamatát. Ismerje és használja az algoritmus leíró eszközöket, 

egy programozási nyelv alapszintű utasításait. 

A tanuló az infokommunikációs témakör végére legyen képes megkeresni a kívánt 

információt. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére ismerje az informatikai biztonsággal és 

adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat. Ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó 

veszélyeket és következményeket. Ismerjen megbízható információforrásokat, legyen képes 

értékelni az információ hitelességét. Ismerje az informatikai eszközök etikus használatára 

vonatkozó szabályokat, az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére a választott forrásokat képes alkotóan és 

etikusan felhasználni a feladatmegoldásban. Képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat 

(pl. informatikai eszközök használata, szövegalkotás). Egyszerű témában képes az 

információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani. 

 

Kulcsfogalmak: 

 

Számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, háttértár, operációs rendszer. 

Állománytípus, szövegegységek, információ, adat.  

Információforrás, adatbázis, térkép, útvonalkereső. 

Probléma, kód, utasítás, művelet, algoritmus. 

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, tematikuskeresés, kulcsszavas keresés. 

hivatkozásgyűjtemény. 

Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, másolat, tárgy, 

melléklet, csatolás. 

Adat, személyes adat, adatvédelem.  

Könyvtár, katalógus.  

 

 

 

 



Minimum követelmények 

Magyar nyelv és irodalom 

5. osztály 

 
 

 

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni. Képes 

rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására, 

továbbadására.  

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes 

önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, 

SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, 

írásra.  

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

szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési 

stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az 

információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és 

korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni, 

hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.  

A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév) valamint az igekötők 

általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, 

amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. 

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is 

alkalmazni. 

A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete 

említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. Meg tudja 

fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. 

 Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől, képes egyszerűbb összehasonlítást 

megfogalmazni János vitéz alakjáról. 

El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti 

egységeket. Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, A Pál utcai 

fiúk), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény. 

Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. 

Részt tud venni számára ismert témájú vitában. Ismert és könnyen érthető történetben 

párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával. Képes 

az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes 

egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, megszemélyesítés, rím, 

ritmus, motívum, konfliktus. Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket és 

álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. 

Kulcsfogalmak: 

 

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, kommunikációs folyamat, tényező 

(adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat); zenei eszköz (dallam, hangsúly, tempó, hangerő, 

szünet). 

Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék. 



Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail, emotikon. Nem nyelvi jel 

(sorköz, betű, margó stb.).  

Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés 

elve), elválasztás. Szótő, toldalék, képző, jel, rag; egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- 

és ellentétes jelentés; hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult szókapcsolat, 

közmondás, szólás; beszélt nyelvi metafora. 

Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, részleges hasonulás, 

kiesés, összeolvadás, rövidülés. 

Alapszófaj (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmás, igenév). 

Népmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula), meseregény, mesealak, meseformula, 

meseszám; vers, ritmus, próza. Biblia, mitológiai történet, életkép, elbeszélés, novella, regény. 

Epika, elbeszélő költemény; hasonlat, megszemélyesítés, metafora, ellentét, párhuzam; 

ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező 12-es sorfajta, páros rím. 

Tájleíró költemény, úti levél, útleírás, téma, motívum. 

Hagyomány, emlékhely, irodalmi emlékhely. 

Ifjúsági regény, cselekmény, tér- és időviszonyok, szerkezet, konfliktus, elbeszélői nézőpont.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Természetismeret 5-6.o 

 

A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni. 

Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából  

Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. 

Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül élő 

állatait. Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-

szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket. 

Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét, 

használja fel az információszerzés folyamatában. 

Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi értékek 

védelmére. 

Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Anyag- és 

energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható 

fejlődéshez.  

Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. csoportban 

biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni. 

Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével legyen 

képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.  

A továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb tudáselemek átismétlése, elmélyítése, rendszerezése. A 

megismerési módszerek gyakoroltatása, pozitív személyi jegyek megerősítése. 



Minimum követelmények 

Magyar nyelv és irodalom 

6. osztály 

 
 

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, 

adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek, 

rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására.  

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes 

önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, 

SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, 

írásra.  

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

szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési 

stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az 

információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és 

korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni, 

hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni. 

A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, 

névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk 

kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni 

is. 

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is 

alkalmazni. 

A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete 

említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. Meg tudja 

fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget 

a prózától. Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező tizenkettesről, 

hogy az ütemhangsúlyos. 

 Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást 

megfogalmazni János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban 

rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5–6 mondatban az Egri csillagok történelmi hátterét. 

El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti 

egységeket. Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, Toldi, A Pál 

utcai fiúk, Egri csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az 

elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud 

felolvasni szövegeket. Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket 

alkotni. Ismert és könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a 

konfliktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit 

jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az 

egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő 

fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, 

motívum, konfliktus. Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket és 

álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. 



 

Kulcsfogalmak: 

 

Epika, elbeszélő költemény, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, ellentét, párhuzam. 

Ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező 12-es sorfajta, páros rím. 

Tájleíró költemény, úti levél, útleírás, téma, motívum. Hagyomány, emlékhely, irodalmi 

emlékhely. 

Időmértékes verselési rendszer, versláb, jambus, jambikus verselés, spondeus, félrím, belső 

rím, alliteráció, szórendcsere. 

Monda, rege, eredetmonda, felező 8-as ritmus. 

Előhang, mottó, expozíció, kaland, allegória, epizód, késleltetés, körülírás, felező 12-es, 

sormetszet. 

Líra, lírai alany, téma, motívum, versforma, rímszerkezet.  

Próbatétel, kaland (cselekményszervező), ismétlődő motívum, vándortéma, daktilus, 

spondeus, kötött verssor, hexameter. Írásbeli kapcsolattartás, elbeszélésfajták, érv, nézőpont, 

érvelés. 

Történelmi regény, ifjúsági regény, kalandregény; téma, motívum. 

 

 



5. - 6. évfolyam 

 

A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi 

óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat).  

Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; 

manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).  

A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 

szövegek megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek 

bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, következtetések 

levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése megértést 

segítő, változatos feladatok segítségével.  

A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre 

(pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre.  

Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a 

témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalomra 

vonatkozóan.  

Különböző beszélők egyre biztosabb megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának megfelelő 

vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén 

szüneteket tartva és a lényegi információkat hangsúlyozva, megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező 

személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

7. -8. évfolyam 

 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi 

óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 

eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek 

bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a 

szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  



a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi 

normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató 

multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, 

célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív 

feladatok. 

 

 



 

Minimum követelmény 8. osztály matematika 
 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek 

értelmezése egyszerűbb esetekben. 

 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. 

 Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

 

Számtan, algebra 

  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre 

vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., 

helyes és értelmes kerekítése. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása 

feladatmegoldás során. 

 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös 

többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés 

szorzása egytagúval. 

 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A 

megoldás ábrázolása számegyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, 

természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában. 

 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak 

alkalmazása természettudományos feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról 

adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző 

típusú grafikonon. 

 

Geometria 

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

szerkesztéseket végezni. 



 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és 

külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását 

alkalmazza a feladatok megoldásában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Kicsinyítés és 

nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül). 

 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása 

feladatokban. 

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) 

térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek 

térfogatát, űrmértékét. 

 

Valószínűség, statisztika 

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok 

kiszámítása. 

 Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a 

biztos és a lehetetlen eseményt. 

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének, 

eredményének megnevezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minimum követelmény 7. osztály matematika 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek 

értelmezése egyszerűbb esetekben. 

 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. 

 Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

 

Számtan, algebra 

  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre 

vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése, 

helyes és értelmes kerekítése. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása 

feladatmegoldás során. 

 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös 

többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés 

szorzása egytagúval. 

 Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A 

megoldás ábrázolása számegyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, 

természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában. 

 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak 

alkalmazása természettudományos feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról 

adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző 

típusú grafikonon. 

 

Geometria 

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

szerkesztéseket végezni. 

 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és 

külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását 

alkalmazza a feladatok megoldásában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése.  



 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása 

feladatokban. 

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) 

térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek 

térfogatát, űrmértékét. 

 

Valószínűség, statisztika 

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok 

kiszámítása. 

 Konkrét feladatok kapcsán a tanuló képes esélylatolgatásra, felismeri a biztos és a 

lehetetlen eseményt. 

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének, 

eredményének megnevezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minimum követelmény 6. osztály matematika 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

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

– Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, ábrázolása.  

– Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

– Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

– Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

– Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

– Néhány elem összes sorrendjének felírása. 

Számtan, algebra 

– Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

– Ellentett, abszolútérték, reciprok felírása. 

– Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

– A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, az 

egyenes arányosság felismerése, használata. 

– Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre 

vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása. 

– Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (az adatok közötti összefüggések felírása 

szimbólumokkal). 

– Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

– A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. 

– Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök felismerése. 

Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) ismerete, alkalmazása. 

– A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabvány mértékegységeinek ismerete. 

Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati 

használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon válasz tott módszerrel. 

 

Geometria 

– Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány fogalmának ismerete. 

– A geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, pontos szerkesztések végzése. A körző, 

vonalzó célszerű használata. 



– Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, szakaszfelező 

merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. 

– Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése. 

– A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok 

megoldásában. 

– A tanult síkidomok kerületének és területének kiszámítása. 

– A tanult testek térfogatszámítási módjának ismeretében mindennapjainkban található testek 

térfogatának, űrmértékének meghatározása. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Tájékozódás a koordináta-rendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása. 

– Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

– Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása 

néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Valószínűség, statisztika 

– Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

– Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

– Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 

– Egyszerű matematikai játékok során nyerő stratégiák kialakításai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minimum követelmény 5. osztály matematika 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

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

– Két véges halmaz közös részének illetve  uniójának felírása, ábrázolása.  

– Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

– Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

– Állítások igazságának eldöntés, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

– Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

– Néhány elem összes sorrendjének felírása. 

Számtan, algebra 

– Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

– Ellentett, abszolútérték, reciprok felírása. 

– Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

– A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, az 

egyenes arányosság felismerése, használata. 

– Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre 

vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása. 

– Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok közötti összefüggések felírása 

szimbólumokkal). 

– Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

– A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. 

– Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök felismerése. 

Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) ismerete, alkalmazása. 

– A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabvány mértékegységeinek ismerete. 

Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati 

használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon választott módszerrel. 

 

Geometria 

– Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány fogalmának ismerete. 

– A geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, pontos szerkesztések végzése. A körző, 

vonalzó célszerű használata. 



– Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, szakaszfelező 

merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. 

– Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése. 

– A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok 

megoldásában. 

– A tanult síkidomok kerületének és területének kiszámítása. 

– A tanult testek térfogatszámítási módjának ismeretében mindennapjainkban található testek 

térfogatának, űrmértékének meghatározása. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Tájékozódás a koordináta-rendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása. 

– Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

– Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása 

néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

Valószínűség, statisztika 

– Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

– Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

– Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 

Egyszerű matematikai játékok során nyerő stratégiák kialakításai. 

 

 

 

 

 

 

 



Történelem 

 

5. évfolyam  

 

Egyiptom, ókori Kelet: 

 

A tanuló felismeri az emberi munka és a környezethez való alkalmazkodás jelentőségét, valamint a 

különböző emberi közösségeknek (család, törzs stb.) az egyes történelmi korokban betöltött 

szerepét. Tudatosulnak benne az állam különböző társadalomszervező funkciói (munka 

megszervezése, védelem stb.). Belátja, hogy az emberi civilizációt sokak munkája teremtette meg, 

valamint a múlt emlékei, maradványai megóvásra érdemesek. 

Képes tankönyvi olvasmányok és képek által közvetített történetekből ismereteket szerezni az 

őskorról és az ókori Keletről, valamint azok valós és fiktív elemeinek a megkülönböztetésére a régi 

korokról szóló történetekben. A történetek elmesélésével fejleszti szóbeli kifejezésmódját. Megérti 

az időszámítás jelentőségét és megismeri annak technikáját. Felismeri a történelmi térképek 

sajátosságait, a földrajzi térképekhez viszonyítva is. 

 

ókori görög- és római világ: 

 

A tanuló felismeri, hogy az ókori görögséget a közös nyelv, a mondai történetek, a vallás és az 

olimpiai játékok kapcsolták össze. Látja, hogy az athéniak a perzsák elleni harcokban nemcsak a 

földjüket, városukat védték, hanem a szabadságukat is. Értékeli az ókor hőseinek közösségükért 

tett bátor, önfeláldozó magatartását. Megérti, hogy a történelem szereplőit, hőseit elsősorban a 

közösség érdekében tett cselekedeteik alapján értékelhetjük. Tisztában van azzal, hogy az ókori 

rómaiak olyan hatalmas birodalmat hoztak létre, amely a Kárpát-medence területére is kiterjedt, 

így fontos a pannóniai római örökségünk kulturális emlékeinek megismerése, megbecsülése és 

védelme. 

Képes szöveges és képi információk gyűjtésére, azok egymással való összevetésére ókori görög-

római témákból, valamint korabeli régészeti emlékek megfigyelésére, lelet és rekonstrukció 

összevetése is. A megismert történelmi fogalmakat helyesen alkalmazza, az egyszerű írásos 

forrásokat megérti, és tanári segítséggel feldolgozza. Képes történelmi események időrendbe 

állítására és időszalagon való elhelyezésére is. 

 

magyar történelem: 

 



A tanuló megbecsüli az országalapítók és -építők (uralkodók és közemberek) munkáját és emlékét. 

Felismeri a közösségi összefogás, áldozatkészség és helytállás erejét a haza építésében és 

védelmében. Értékeli hazánk európai keresztény államközösségbe való sikeres beilleszkedését, 

felismeri a keresztény értékrend máig ható elemeit és azok jelentőségét. Belátja, hogy az utókor a 

korszak szereplőit a közösség érdekében tett cselekedeteik alapján értékeli. 

Megismeri és feldolgozza a magyarság régmúltját, a tények és a vitatott kérdések (eredet, 

rokonság stb.) együttes feltárásával is. Felismeri a mondák és valóság közötti kapcsolatokat és 

ellentmondásokat egyaránt. Különböző források feldolgozása és ütköztetése révén fejleszti kritikai 

gondolkodását. 

 

6. évfolyam 

 

Magyar Királyság virágkora: 

 

Tudatosul a tanulóban, hogy a királyokat, uralkodókat a történetekben megismert személyes 

tulajdonságaik és a kor kihívásaira adott (a társadalom életére hatást gyakorolt) válaszaik 

eredményessége, illetve önfeláldozó magatartásuk alapján őrzi meg a történelmi emlékezet. Látja 

a törökellenes harcok hősiességének máig ható példáját. Felismeri az összefogás jelentőségét egy 

függetlenségéért küzdő nép életében. 

Felismeri a történelmi személyiség szerepét, jelentőségét, képes személyek, csoportok tetteinek 

megindokolására, valamint történetek mesei és valóságos elemeinek megkülönbözetésére. 

Megérti és értelmezi a képi és írásos források szövegét. 

 

Európa az Újkorban: 

 

A tanulóban tudatosul, hogy az emberi alkotótevékenység, kezdeményezőképesség (tudományos 

felfedezések és technikai találmányok stb.) a gazdasági fejlődés meghatározó elemei. Felismeri, 

hogy a felfedezők, újítók töretlen hite, szilárd akarata és kitartása záloga a sikerességnek. Látja, 

hogy a fejlettebb népek, államok erőfölényük birtokában leigázzák, gyarmatosítják a 

fejletlenebbeket, valamint, hogy az államok közötti és társadalmon belüli konfliktusok nem egyszer 

háborúhoz vagy polgárháborúhoz vezetnek, melyek jelentős emberáldozatokkal járnak. 

Felismeri a földrajzi felfedezések jelentőségét és hatását az európai és amerikai életmódra. 

Megérti a XVI-XVII. századi vallási megújulás okait és jelentőségét. Képes élményszerű ismeretek 

szerzésére a kora újkori „fényes udvarokról”, információk gyűjtésére, képi és szöveges források 

együttes kezelésére, a történelmi és földrajzi atlasz együttes használatára. Párhuzamokat keres 

megismert történelmi élethelyzetek, események és mai életünk között. 



 

Magyarország a kora újkorban: 

 

A hazafiság erősítése a hódítókkal szembeni védekezés, a hősi önfeláldozás példáin keresztül. A 

tanuló felismeri, hogy az ország közösségeinek széthúzása gyengíti a társadalom védekező 

képességét a hódítókkal szemben, az összefogás és az egységes fellépés azonban még egy vereség 

esetén is a behódolás helyett megegyezést eredményezhet. 

Felismeri a török terjeszkedés megállításának jelentőségét hazánk és Európa szempontjából. 

Érzékeli, hogy két nagyhatalom közötti helyzetünk fokozott terhet rótt a társadalom minden 

rétegére. Látja a politikai megosztottság következményeit. Észleli, hogy az egyeduralmi törekvések 

saját céljával ellentétes hatást válthatnak ki. Képes egymásnak ellentmondó források értékelésére. 

Igény felkeltése múzeumok, várak felkeresésére határokon innen és túl. 

 

Polgárosodó Magyarország: 

 

A tanuló felismeri, hogy a polgárosodással párhuzamosan a szabadság, egyenlőség, testvériség 

eszméinek együttese nagy társadalmi mozgósító erővel hat. Látja, hogy a jelentős társadalmi és 

gazdasági átalakulásoknak egyaránt vannak győztesei és vesztesei, e folyamat vizsgálata feltárhatja 

a személyes és közösségi sors közötti összefüggéseket. Megérti, hogy az utókor nézőpontjából 

többnyire az válik történelmi személyiséggé, hőssé vagy mártírrá, aki a személyes érdekei elé 

helyezi a közösség hosszú távú érdekeit. 

Látja a középkori államok és a polgári nemzetállamok közti különbségeket. Értékeli a polgári 

nemzetállammá válás békés és erőszakos útjait. Hazafiságra nevelés a reformkor, a forradalom és a 

szabadságharc tanításának során. Megismeri és értékeli a korszak nagy történelmi személyiségei 

példamutató életét és munkásságát.  

 

 

7. évfolyam: 

 

Nemzetállamok kora: 

 

A tanuló felismeri a nemzeti öntudatra és a hazafiságra nevelés megjelenésének jellemzőit, a 

nemzetépítést mint a közösségteremtés új formáját. Tudatosul benne a nemzetállamiság 

társadalmi összetartó ereje. 



Képes a középkor és az újkor egy-egy részterületének összehasonlítására, a XIX. századi Európa és 

Észak-Amerika történelme közös vonásainak egybevetésére. Felismeri, hogy a középkori és az 

újkori vezető államok közül néhány a XIX. században és ma is vezető szerepet tölt be a politikai és 

gazdasági életben. Megismeri és képes mérlegelni a tudományos és technikai fejlődés pozitív és 

negatív oldalát egyaránt. Megérti és értelmezi a változások lényegét, képes saját vélemény 

kifejtésére, önálló kutatómunkával történő alátámasztására. Képes az egyes események nyomon 

követésére és értelmezésére térképen, bizonyos tények, adatok felkutatásával. 

 

Dualizmus Magyarországon: 

 

A tanuló felismeri az uralkodói önkényt, és tudatosulnak benne a zsarnoki intézkedések hátrányai. 

A nemzetek közötti szembenállás feloldásaként felismeri és elfogadja a kölcsönös engedményeken 

alapuló megegyezés (kiegyezés) jelentőségét. Megismeri és megbecsüli a békés országépítő munka 

eredményeit, értékeit. 

Megismeri a magyar történelem főbb csomópontjait, kiemelkedő gazdasági és társadalmi 

folyamatait, fontosabb történéseit a XIX. század második feléből. Megérti, hogy az adott 

lehetőségek minél teljesebb körű kihasználása európai összehasonlításban is jelentős előrelépést 

hozott, és megérti, hogy ez a siker különböző nemzetiségű, nyelvű, vallású emberek békés, 

egymást kölcsönösen elfogadó együttműködésének is az eredménye. Képes elemezni a korszak 

eredményeit, összehasonlítva a korábbi magyarországi fejlődés ütemével, illetve a korabeli európai 

viszonyokkal. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait Magyarország modernizálásában és e 

folyamatban a hazai zsidóság szerepét. Értékeli egy-egy jeles politikus, személyiség munkásságát. 

 

Európa a két világháború között: 

 

A tanuló felismeri, hogy a háborút lezáró békéket kizárólag a győztesek érdekeinek megfelelően 

kötik meg. Felismeri a háború és a válságok következményeként a szélsőséges politikai erők 

befolyásának növekedésének és hatalomra jutásának veszélyeit, azonosítja a modern diktatórikus 

rendszerek jellemzőit, és elítéli azokat. 

Megismeri a háború utáni rendezést és következményeit. Képes térképen nyomon követni a 

területi változásokat. Megérti a történelmi összefüggéseket, képes elemezni egyszerűbb háborús 

forrásokat. Felismeri, hogy a két világháború közötti időszak a demokráciák és diktatúrák közti 

vetélkedés jegyében telt el. 

 

8. osztály: 

 



Második világháború: 

 

A tanuló felismeri a társadalmi kirekesztés különböző formáit, elutasítja az ún. fajelméletet, 

felismerve annak következményeit. Tudatosulnak benne a hátországot sem kímélő háborús 

pusztítások. A frontkatonák és a civil lakosság személyes sorsán keresztül felismeri a háború 

kegyetlenségének és a hősi helytállás kettősségét. 

Megismeri az emberiség legnagyobb háborújának fontosabb eseményeit, és önálló véleményt 

alkot azokról. A korszak tanulmányozása során erősödik benne a társadalmi igazságosság iránti 

igény, az emberi jogok és a demokratikus intézményrendszerek tiszteletének fejlesztése, valamint 

a béke megőrzése fontosságának belátása. Tudatosulnak benne azok az okok, amelyek a pusztító 

háborúhoz vezettek, és melynek része a népirtás és a holokauszt. Képes önálló tudásbővítésre az 

iskolán kívül szerzett ismeretek (pl. filmek) felhasználásával. Ismeri és ábrázolni tudja (pl. 

időszalagon, rendszerező táblán) a háború fontosabb történései időrendjét, képes a térképen az 

egyidejűleg több fronton (és földrészen) is zajló események nyomon követésére.  

 

Kádár - korszak: 

 

A tanuló felismeri a demokratikus átalakulás jelentőségét, az ezt tagadó álláspontokat kritikával 

illeti, a következményeket differenciáltan értékeli. 

Megismeri a demokratikus intézményrendszer működése fontosságát, erősödik benne a haza iránt 

érzett elkötelezettség érzése. 

Sokoldalúan felkészül a jövendő közéleti szerepekre (pl. a demokrácia játékszabályainak 

dramatikus módszerrel történő tanulása, a vitakultúra fejlesztése.) 

 

 

Állampolgársági ismeretek: 

 

Az állampolgári felelősség kialakítása. A köz- és egyéni érdek összeegyeztethetőségének 

problémái. Napjaink legjellemzőbb politikai rendszereinek megismertetése, és az ezzel 

kapcsolatban korábban tanultak fogalmi rendszerezése. 

A modern politikai rendszer működési mechanizmusának nagy vonalakban való áttekintése. Az 

önálló véleményalkotás gyakoroltatása egy-egy konkrét politikai jelenséggel kapcsolatban.  

 

 



 



Minimum követelmény 

Magyar nyelv és irodalom 

7. osztály 

 

 
A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik, és hatékonyan részt vesz a 

mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja 

értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.  

Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni, 

ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába, érzelmeibe. 

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

szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.  

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

olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, 

állításait indokolni. 

Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. Alkalmazza 

az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti 

írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb 

mozaikszók helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

A különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a 

konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait 

különböző korok alkotóinak művei alapján (elsősorban 19–20. századi alkotások). Felismeri 

néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes 

típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és 

tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri 

funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani 

jellegzetességeket. Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos 

elbeszélői szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód eltérését. 

Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi 

viszonyulások, konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, 

megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben 

tud támaszkodni. 

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: novella, 

rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia, 

komédia, dialógus, monológ. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, 

amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, 

helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.  

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és 

elektronikus forrásokból, kézikönyvekből.  

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó 

műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. 

 

 

 

 



Kulcsfogalmak: 

 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi 

beszéd. 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú). 

Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat. 

Egyszerű és összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített mondat; 

alárendelő és mellérendelő mondat. 

Mondatrész, alany, állítmány, tárgy, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), határozó (idő, 

hely, mód, társ, eszköz, állapot). 

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. 

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédige, igekötő. 

Mondatszó, indulatszó, módosítószó 

Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, szerkezet, időrend, 

elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. 

Nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, 

késleltetés, előreutalás; anekdotikus; magatartásforma. 

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma; verselési rendszer, rímes időmértékes verselés, 

rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, daktilus, kötött verssor, 

hexameter, pentameter, disztichon; rím, rímelhelyezkedés; szókép, hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora; alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere. 

Műfaji fogalmak (pl. óda, epigramma, rapszódia); romantikus ellentétezés, romantikus 

képalkotás. 

Romantikus regény; regényműfaji változat, pl. heroikus regény; romantikus hős, jellem, 

ábrázolásmód. 

Dráma, komédia, dialógus, konfliktus, alapszituáció, helyzetkomikum, jellemkomikum, típus, 

jellemtípus.  

 

 
 



Biológia 7.o 

 

 

A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének 

összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel.  

 – Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a biológiai 

sokféleség érték. 

 – Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket 

alkotó legfontosabb fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot összeállítani.  

 – Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit.  

 – Tudja bemutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük 

hasonlóságait és különbségeit.  

 – Ismerje az életközösségek változatosságának és változásának okait. 

 – Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között.  

 – Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.  

 – Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait.  

 – Tudja elhelyezni morfológiai jellegzetességeik alapján, az ismert élőlényeket a fejlődés-

történeti rendszerben (maximum osztály szintig). 

 – Lássa a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést.  

 – Értse a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot. 

 – Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok 

fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában. 

 – Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, 

kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.  

 – Rendelkezzen jártassággal a mikroszkóp használatában. 

 

Biológia 8.o 

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

összefüggést. Érti a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot. 

Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival, a férfi és a nő 

közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszichológiai problémáival. Ismeri a 

betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges 

életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok jelentőségét a 

betegségek sikeres gyógyításában. 

Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket 

végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni, valamint jártassággal rendelkezik a 

mikroszkóp használatában. 

 



Minimum követelmény 5. osztály természetismeret 

 

 

A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, 

jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából  

Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. 

Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül 

élő állatait. Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú 

térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában. 

Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. 

Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon 

hozzá a fenntartható fejlődéshez.  

Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. csoportban 

biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minimum követelmény 6. osztály természetismeret 

 
 

Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait. 

Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az egészséges életvitel 

szokásrendszere. 

Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. 

. 

Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül 

élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a 

környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti 

összefüggéseket. 

Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek 

jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában. 

Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében 

az emberi tevékenység környezeti hatásait..  

Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. csoportban 

biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni. 

Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével 

legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási 

módszerei. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minimum követelmény 7. osztály biológia 

 

 

A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének 

összefüggését az adott térséget jellemző környezeti tényezőkkel.  

Ismerje a jellegzetes életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tudjon belőlük 

táplálékláncot összeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások 

leggyakoribb formáit.  

 

Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában  legyen a 

fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes 

osztályait.  

 

 

Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket 

végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni, valamint jártassággal rendelkezik a 

mikroszkóp használatában. 

 

 

Minimum követelmény 8. osztály biológia 

 
 

Lássa a sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek felépítése és működése közötti 

összefüggést. Értse a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot. 

 

Tisztában legyen saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival, a férfi és a nő 

közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszichológiai problémáival.  

 

Ismerje a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az 

egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Minimum követelmény 7. osztály földrajz 

 

A tanulók 

 – tudjanak különbséget tenni a földtörténeti idők és a történelmi korok között időrendi és 

nagyságbeli eltéréseik szerint; 

  – magyarázzák meg a felszíni formakincs gazdagságát a belső és a külső erők munkájáv 

 – ismerjék az Európán kívüli földrészek földrajzi helyzetét, szerkezetük, felszínük, éghajlatuk, 

vízrajzuk, talajaik sajátos jellemzőjüket 

  

 – ismerjék a kontinensek legjelentősebb ország csoportjainak fővárosukat 

  

 – használják helyesen a szakkifejezéseket, fogalmakat. 

 – legyenek képesek tájékozódni a különböző méretarányú földrajzi és tematikus térképeken; 

 – ismerjék az eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmakat, helyezzék el ezeket 

térképvázlatokon, mutassák meg az atlaszban, falitérképeken, kapcsoljanak a nevekhez földrajzi 

tartalmak 

 – tudják bemutatni Észak-, Nyugat-, Dél-, Délkelet-, Kelet-Európa és Oroszország legfontosabb 

természeti és társadalmi jellemzőit, ezek összefüggéseit és kölcsönhatásait példákk rendszer; 

  – ismerjék az Európai Unió kialakulását, bővülését, világgazdasági szerepét; 

  – tudjanak példákat mondani a nagyvárosok, az iparvidékek, a sűrűn lakott területek környezeti 

problémáira, a környezeti károk megakadályozására tett intézkedésekre és ezek eredményeire, a 

további feladatokra; 

  

 – ismereteiket mondják el kifejezően, a szakkifejezések helyes használatával 

 

Minimum követelmény 8. osztály földrajz 
 

I. KÖZÉP-EURÓPA ORSZÁGAI 
A tanulók 

 – ismerjék Közép-Európa és a Kárpát-medence helyzetét a kontinensen; 

 – tudják felszínének kialakulását 

 – mutassák be az éghajlatokat, valamint az azokat kialakító és módosító ténye 

 – tudják elmondani, írásban és rajzban rögzíteni, egyszerű térképeken ábrázolni tapasztalataikat. 

 – tudják bemutatni hazánk társadalmi képének – népességének és településeinek – legfontosabb 

jellemzőit; 

 – ismerjék a népek, nemzetiségek, etnikumok területi elhelyezkedését a Kárpát-medencében – 

kiemelten hazánkban; 

 

 – lássák az összefüggéseket a természeti és a társadalmi környezet jellemzői és a településtípusok 

kialakulása, fejlődése, a településhálózat és az életmód között; 

 – tudják megmutatni a térképen a témakör topográfiai követelményeit, megoldani a kontúrtérképi 

feladatokat, kapcsoljanak hozzájuk lényeges tartalmi jellemzőket. 



IV. HAZAI TÁJAKON 

Követelmények: 

A tanulók 

 – tudják – térképi és egyéb információk felhasználásával – bemutatni a hazai tájak legfontosabb 

természeti és gazdasági jellemzőit; 

 – ismerjék fel és bizonyítsák példákkal a tájak életében összekapcsolódó természeti-társadalmi, 

környezeti kölcsönhatásokat; 

 – ismerjék a legfontosabb topográfiai fogalmakat, kapcsoljanak hozzájuk tartalmi jellemzőket; 

 – értsék a környezetet károsító folyamatokat, azok forrásait, megelőzésük, megszüntetésük lehetséges 

módjait. 

V. A MAGYAR GAZDASÁG 

Követelmények: 

A tanulók 

 – ismerjék a hazához, értékeinkhez való pozitív viszonyulás érdekében a magyar gazdaság fő 

folyamatait, jellemzőit, az EU és a szomszédos országok gazdaságával való összefüggéseit; 

 – legyenek képesek a nemzetgazdaság fő ágainak bemutatására, a gazdasági élet szerkezeti és térbeli 

átalakulásának bizonyítására; 

 – ismerjék fel és mutassák be példák segítségével a természeti és a társadalmi tényezők szerepét az 

ágazatok és a térségek gazdasági életében; 

 – tudjanak biztonságosan tájékozódni a különféle térképeken, megoldani topográfiai feladatokat; 

 – ismerjék a topográfiai fogalmak fő tartalmi jegyeit; 

 – ismerjék a gazdasági tevékenységekkel összefüggő környezeti problémákat, azok okait és 

mérséklésük lehetőségeit. 

 



Minimum követelmények kémia 7. évfolyam 

 

− A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás, 

elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék, 

kémiai egyenlet, égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, 

vizsgálati céljait, módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. 

 

− Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-

szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult 

modellek és a valóság kapcsolatát. 

 

 

− Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a 

halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének 

alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket. 

 

− Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is 

kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakorlati 

szempontból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában. 

 

 

 

Minimum követelmények kémia 8. évfolyam 

 

− Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves 

vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a 

mindennapokban előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait. 

 

− Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik. 

 

 

− Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva 

információt keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos módszerekkel, az 

infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni. 

 

− Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a 

kémiával kapcsolatos jelenségek elemzéseskor. 

 

 

− Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, 

egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének 

megóvásában. 

 

 



Tantárgyi követelmények 

Magyar nyelv és irodalom 

8. osztály 

 

A tanuló legyen képes a kulturált szociális érintkezésre, igazodjék el a mindennapi 

kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyelje és tudja értelmezni partnerei 

kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.  

Legyen képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével 

megvédeni, ugyanakkor empatikusan beleélni magát mások gondolatvilágába, érzelmeibe, 

megérteni mások cselekvésének mozgatórugóit. 

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

szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk 

visszakeresésére.  

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tudjon önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Az 

olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos véleményét tudja szóban és írásban megfogalmazni, 

állításait indokolni. 

Törekedjék a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. Alkalmazza az 

írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok illetve mondatrészek közötti 

írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével legyen jártas az összetett szavak és 

gyakoribb mozaikszók helyesírásában. 

Ismerje a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

Képes legyen a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt 

műnemekbe tudjon sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A különböző 

regénytípusok műfaji jegyeit felismerje, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok 

mibenlétét fel tudja tárni. Felismerje az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok 

alkotóinak művei alapján (elsősorban 19–20. századi alkotások). Felismerje néhány lírai mű 

beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát, tudja 

azonosítani a művek tematikáját, meghatározó motívumait. Fedezze fel a műfaji és tematikus-

motivikus kapcsolatokat, azonosítsa a zenei és ritmikai eszközök típusait, ismerje 

funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosítson képeket, alakzatokat, szókincsbeli és 

mondattani jellegzetességeket, értse meg a lexika jelentésteremtő szerepét a lírai 

szövegekben, ismerje a kompozíció meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és 

időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása). Konkrét szövegpéldán meg tudja 

mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep különbözőségét, továbbá a közvetett 

és a közvetlen elbeszélésmód eltérését. Legyen képes  a drámákban, filmekben megjelenő 

emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének 

értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire 

véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tudjon támaszkodni. 



Egyszerűbb meghatározást adjon a következő fogalmakról: novella, rapszódia, lírai én, 

hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, 

monológ. Néhány egyszerűbb meghatározás közül tudja kiválasztani azt, amely a következő 

fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, helyzetkomikum, jellemkomikum. 

Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.  

Legyen képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Tudjon beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és 

elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően 

statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból.  

Legyen tisztában a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó 

műfajaival. Ismerje a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Alakuljon ki benne a médiatudatosság elemi 

szintje, az önálló, kritikus attitűd. 

 

Követelmények a 8. évfolyamban irodalomból 

A tanuló  

 műelemzések során rögzítse az egyes műfajok sajátosságait;  

 ismerje fel az epikus közlésformát valamint a verses és a prózaforma műfajmegkötő 

vagy műfaj-független szerepét; 

 alkalmazza a művek már ismert értelmezési szempontjait (elemezze az idő- és 

térviszonyokat, szerkezeti megoldásokat, előreutalásokat, késleltetéseket); 

 ismerje fel az elbeszélői nézőpontot, beszédhelyzetet; 

 azonosítsa az irodalom nagy témáit, pl. család, iskola, gyerekek és felnőttek, 

szegénység; 

 a kisepikai műfajok rendszerezésével (eredet, forma, műfaji jellemzők) foglalja össze 

a négy év során megszerzett ismereteit; 

 legyen képes az irodalmi élmény megosztására;  

 legyen képes érzelmi tartalmak felismerésére, erkölcsi választások értelmezésére és 

véleményezésére, pl. indulatok, szeretet, együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, 

hála stb.; 

 elemezze az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei 

alapján, értelmezze néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított 

viszony néhány jellegzetes típusát; 

 azonosítsa a művek tematikáját, meghatározó motívumait; fedezze fel a műfaji és 

tematikus-motivikus kapcsolatokat;  

 elemezze a zenei és ritmikai eszközök típusait, ismerje fel funkciójukat, hangulati 

hatásukat;  

 elemezze a képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, értse 

meg a lexika jelentésteremtő szerepét a lírai szövegekben;  

 elemezze a kompozíció meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és 

időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása); 



 elemezze a művekből feltáruló érzelmi tartalmakat; 

 sok szempontú megközelítésben elemezzen, értelmezzen különféle műfajú lírai 

alkotásokat tanuljon is meg néhányat (Ady Endre, József Attila, Kosztolányi Dezső, 

Weöres Sándor egy-egy művét, Radnóti Miklós Nem tudhatom című alkotását és 

kortárs magyar szerzők néhány költeményét;  

  rendszerezze műfajelméleti, verstani, poétikai ismereteit (ismétléssel is);  

 tudja alkalmazni a művek megközelítésének (korábban gyakorolt) lehetőségeit; 

 legyen képes az irodalmi élmény megosztására, olvasmányainak ajánlására; 

 váljék alkalmassá az önálló olvasmányválasztás indoklására; 

 legyen képes memoriterek (prózaepikai szövegrészletek) előadására; 

 tudjon tájékozódni erkölcsi kérdésekben, és ezt igényelje is; értse meg az igazság és 

nézőpont, a személyes és a közösségi igazság konfliktusát;  

 legyen képes az önálló műbefogadás mind teljesebb élményére, a hatás feldolgozására 

(csoportos beszélgetésben való részvétellel és egyéni szövegalkotással egyaránt);  

 legyen képes a tetszés- vagy véleménynyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáinak 

alkalmazására, az eltérő ízlésítéletek különbözőségének megértésére;  

 ismerje fel és elemezze a drámai műnem főbb jellemzőit, a választott alkotás műfaját 

közös és önálló olvasással, feldolgozással, műelemzéssel; 

 elemezze a drámai szerkezet, drámai jellem és nyelv néhány jellemzőjét; 

 ismerje fel a tragikumot/komikumot mint műfajformáló minőséget, elemezze a műbeli 

megjelenési formáit; 

 tudja jellemezni a drámai hősöket, elemezni kapcsolataikat, konfliktusaikat; 

 képes legyen szituációk és instrukciók értelmezésére, esetleg megjelenítésére; 

 tudjon elemezni és értelmezni egy látott jelenetet (színházi előadás vagy felvétele) 

 

Irodalomelméleti ismeretek, fogalmak: 

 

Kisepika, anekdota, novella, egyperces novella, komikus eposz, szerkezet, időrend, elbeszélői 

nézőpont, beszédhelyzet, hangnem, ábrázolásmód, fejlődésregény, humor, példázat / parabola, 

történelmi regény, óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, ekloga, verselési rendszer, rímes és 

rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus verselés, daktilus, 

kötött verssor, hexameter, pentameter, disztichon, rím, rímelhelyezkedés, alliteráció, szókép, 

hasonlat, megszemélyesítés, metafora, alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, figura 

etymologica, inverzió, dráma, komédia, tragédia, komikum, tragikum, dialógus, konfliktus, 

alapszituáció, drámai nyelv, drámai jellem. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Követelmények a 8. évfolyamban magyar nyelvből 

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

megfelelően használó megnyilatkozás. 

 A különféle mindennapi megnyilatkozások valamint a tömegkommunikáció 

üzeneteinek dekódolása. 

 Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitában, a saját 

álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása a témának, a kommunikációs 

helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

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

 A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, vita, felszólalás, 

hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kiselőadás, a helyzetnek és a 

kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata. 

 A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, olvasási formák 

megismerése (intenzív és extenzív olvasás), azok gyakorlatban történő alkalmazása. 

 A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

 A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív olvasás) 

használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos szövegeken.  

 Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák összefüggéseinek 

felfedése, értelmezése. 

 Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

 Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző 

forrásokból származó adatok megbízhatóságának és használhatóságának kérdése.  

 A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint való 

összehasonlítása, kritikai következtetés levonása. 

 Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

 Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

 A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása. Az 

idézés pontos jelölése.  

 Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás (hír, interjú, 

riport, tudósítás). 

 A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, törekvés a 

legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

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

 Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online felületen 

(önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 



 A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle írásbeli 

műfajokban. 

 Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.  

 Az  idézetek (egyenes, szabad függő, függő) írásmódja. 

 Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismerése, alkalmazása. 

 A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, szövegszervező ereje. 

 Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommunikációs szándéknak 

megfelelően szóban és írásban.  

 Az összetett mondat fajtái, felépítése. 

 A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabályai. A szóösszetétel, 

a szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése szépirodalmi és nem irodalmi 

szövegekben; szógyűjtés és játékos szóalkotás-képzéssel, összetétellel.  

 Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. 

 A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző régi és mai 

szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak értelmezése különböző korokból 

származó írott szövegeken és irodalmi példákon. 

 Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány jellemzőjének 

megfigyelése, megnevezése.  

 A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 

 A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, összehasonlítása. 

 A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között. Nyelvünk 

agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal. 

 

Nyelvtani ismeretek, fogalmak 

Hozzászólás, felszólalás, köszöntő, ünnepi beszéd, tömegkommunikáció, sajtó, rádió, 

televízió, internet, sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú), blog, önéletrajz, központozás, írásjel 

(vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gondolatjel), egyenes, szabad, függő idézet, 

összetett mondat: alárendelő és mellérendelő mondat, nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli 

nyelvcsalád. 


