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ALSÓ TAGOZAT 
 

Magyar irodalom 

 

1. évfolyam 

 

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a tovább haladáshoz szükséges 

feltételeket. Amivel foglalkozunk: 

 A betű és a hang különbségének felismerése.  

 A tanult kis- és nagybetű biztonságos egyeztetése (jó ütemű betű összeolvasás, három 

hang összevonása)  

 Tudja a tanuló tisztán ejteni a hangokat, szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, 

helyes idő-tartammal ejteni.  

 Szavak szótagra bontása, szótagok megkeresése képekben, képek nevének hangokra 

bontása, szótagokra bontott szavak, szópiramisok olvasása, mondatok olvasása, 

kiegészítése képekkel  

 Tudjon 3-4 mondatot alkotni eseményt ábrázoló képről. - Csoportosítsa az olvasott 

mesék gyakran előforduló szereplőit (emberek, állatok). - Fejből tudjon 3-4 verset (2-3 

mondókát), nyelvtörőt, találós kérdést 

 Olvasson a tanuló némán szókincsének megfelelő 10 soros szöveget  

 Ismert tatalmú és gyakorolt szöveget felkészülés után lassú folyamatossággal 

szövegszerűen olvas fel. A mondat végét szünettel jelzi. Olvasási hibáit segítségadás 

mellett javítja.  

 Önállóan oldja meg a szövegekhez kapcsolódó – ismert típusú – szóbeli és írásbeli 

feladatokat - Önállóan tudjon címszavakat keresni a gyermeklexikonban.  

 Tudakozódásra tudjon rövid választ adni, tudjon 4-5 mondatos szöveget alkotni 

eseményt ábrázoló képről, képsorról. - Fejből tudjon (5-6) verset, (8) mondókát, 

nyelvtörőt, találós kérdést, érthetően, megfelelő hangerővel. 
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2. évfolyam: 

 

 Beszéde jól érthető, artikulációja megfelelő 

 Lassú folyamatossággal tudjon olvasni.  

 Fogalmazza meg szóban az olvasmány egy-egy részét nevelői segítséggel.  

 Tudjon a szöveggel kapcsolatos kérdésekre helyesen válaszolni.  

 Tudjon ülönbséget tenni mese és valószerű történetek között. 

 Ismerje és értse a cím, szereplő, helyszín, probléma és megoldás, szerző, szöveg 

bekezdés,   mondat, időrend, tartalom, fogalmakat. 

 Érzékeltesse a tanuló a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel (kijelentő, kérdő mondat 

 Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát. 

 A hangos olvasási hibák közül ne kövessen el újrakezdést.  

 Érzékeltesse a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel valamennyi tanult mondatfajta 

esetében.  

 Érzékeltesse a mondat közi írásjelek közül a vesszőt nevelői minta alapján.  

 Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát, tudja felidézni az olvasottak tartalmát 

kérdések segítségével 

 Hangsorokat, szósorokat tudjon helyes artikulációval ejteni.  

 Ismerje fel a mesét.  

 Ismerje fel a mesében szereplő helyszínt, a próba-tételeket és a kezdő és befejező nyelvi 

fordulatokat.  

 Tudja, hogy a versszakok sorokból épülnek föl, a vers-szakokban érezhető a ritmus.  

 Önálló véleményt alkosson az olvasmányokban szereplő személyek viselkedéséről.  

 Nevezze meg 2 könyv írójának nevét, a könyvek és kedvenc olvasmányának címét, 

továbbá azon tulajdonságát, amiért megszerette őket.  

 Tudjon fejből felidézni az év során tanult versek közül legalább négyet 

 

3. évfolyam: 

 

 Felkészülés után tagolt szöveget érthetően olvas hangosan. 

 Felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 
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 Önállóan, képek, grafikai szervezők (kerettörténet, történettérkép, mesetáblázat, 

karakter-térkép, történetpiramis stb.) segítségével vagy tanítói segédlettel a szöveg 

terjedelmétől függően összefoglalja a történetet. 

 Felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést. 

 Tudja és megfogalmazza a mesei és mondai jellemzőket. 

 Azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását. 

 Képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért. 

 Megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját. 

 A témakörökhöz kapcsolódó alábbi fogalmak ismerete: népmese, műmese, mesei elem, 

valóság elem, monda, rege, bekezdés, időrend, vázlat, összefoglalás, szerző, időrend, 

tartalom, múlt, jelen, jövő 

 Önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb 

verset, mondókát, versrészletet, népköltészeti alkotást, prózai és dramatikus szöveget, 

szövegrészletet. 

 Szöveghűen felidézi Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vörösmarty Mihály: Szózat, Petőfi 

Sándor: Nemzeti dal című verseinek rövid részleteit. 

 Ismeri a keresztény ünnepköröket (karácsony, húsvét, pünkösd), nemzeti és állami 

ünnepeket (március 15. augusztus 20. október 23.), népszokást (Márton-nap, Luca-nap, 

betlehemezés, húsvéti locsolkodás, pünkösdölés). 

 

4. évfolyam: 

 

 A tanuló érthetően folyamatosan beszéljen, gondolatait értelmes megfogalmazásokban 

közölje.  

 Kapcsolódjon be történetalkotásba, véleménye önálló megfogalmazásába.  

 Ismerje a különböző műfajok, mint pl. vers, mese, ismeretterjesztő és szépirodalmi szöveg 

stb. műfaji sajátosságait, jellemzőit.  

 Felolvasás során törekedjen a kifejező, folyamatos, lendületes, az élő beszéd tempójához 

igazodó, szöveghű, pontos szövegolvasásra. Érzékeltesse az egyes mondatfajtákat az egyes 

szereplők megszólalásait, a párbeszédes részeket.  

 Legyen képes nagyobb terjedelmű szövegek olvasására, ismerje és olvassa a kötelező és 

ajánlott irodalmat.  

 Legyen képes a szólások, közmondások használatára, értelmezésére.  
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 Legyenek ismeretei a népköltészeti alkotások fajtáról, azok műfaji jellemzőiről. - Ismerje a 

különböző mesefajtákat, a népmese fajtáit, jellemzőit.  

 Legyen képes a szöveg tagolására, a vázlatírásra.  

 Legyen képes elmondani az olvasottak lényegét. - Fejből tudjon 6-8 verset ( Köztük a 

Himnusz első 4 versszakát és Petőfi Sándor Nemzeti dal c. versét), 

 

                                                  Magyar nyelv 

 

Az 1. és 2. évfolyamot egységes fejlesztési szakasznak tekintjük. 

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a tovább haladáshoz szükséges 

feltételeket. 

1. évfolyam végére minimum elvárás:  

 ismerje és képes legyen használni az íróeszközöket, alapvetően tájékozódjon a papíron, 

munkafüzetben. ( pl. fent, lent, oldalt, középen.)  

 Finommotorikus fejlettsége tegye alkalmassá a betűk, számok alakítására. Tér- és síkbeli 

játékos feladatokat tudjon megoldani. 

 

2. évfolyam 

 

 Ismerje a magyar ábécét, a betűket tudja csoportosítani egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű, 

illetve magánhangzók, mássalhangzók szerint.  

 Legyen képes időtartamuk szerint jelölni a hangokat.  

 Tudjon betűrendbe sorolni szavakat, neveket.  

 Mondatokat tudjon szavakra, a szavakat hangokra bontani, szótagolni, szótövet és 

toldalékot megkülönböztetni és jelölni egyszerű esetekben.  

 A kiejtéssel megegyező helyesírású egyszerű szavakat helyesen írja le.  

 Tudja mi a mondat, ismerje a mondatkezdés és befejezés szabályát.  

 Ismerje fel a kijelentő és a kérdő mondatot.  

 Személyneveket, állatneveket, lakóhelye nevét nagy kezdőbetűvel írja.  

 Gyakorolt esetekben, kb. 20-25 szóban tudja helyesen alkalmazni a j-ly hangok jelölését.  
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 Tollbamondás után tudjon helyesen leírni kb. 10 egyszerű vagy/és begyakorolt szót, 3-4 

egyszerű mondatot.  

 Írásbeli munkáit segítséggel vagy önállóan legyen képes ellenőrizni és javítani. 

 

3. évfolyam 

 

 Írásképe legyen tiszta, rendezett, jól olvasható.  

 Ismerje fel és különböztesse meg a többi szófaj közül a főneveket, igéket és a 

mellékneveket.  

 Legyen képes ezeket megnevezni.  

 Ismerje fel a tulajdonneveket és alkalmazza helyesen a nagy kezdőbetűket.  

 Saját személyes adatait tudja helyesen leírni.  

 Ismerje az egyszerű és az összetett szavak elválasztásának szabályait, ezt írásában is 

alkalmazza.  

 Ismerje fel, használja helyesen az öt mondatfajtát, helyesírásukkal legyen tisztában.  

 A munkafüzet szójegyzékében megadott szavakat és szövegeket gyakorlás után legyen 

képes tollbamondásra hibátlanul vagy kevés (2-3 súlyos) vagy (2-6 kisebb) hibával leírni. 

A j/ly –t ismerje fel és írja helyesen a gyakorolt esetekben.  

 Írásbeli munkáit önállóan vagy segítséggel ellenőrizze és javítsa.  

 Társaival együttműködve dolgozzon. 

 Tudjon önállóan elkészíteni, előzetes felkészülés után 6-8 mondatból álló elbeszélő 

fogalmazást, alkalmazva a hármas tagolást, címadást. 

 

4.  évfolyam 

 

 Esztétikus, rendezett, jól olvasható egyéni íráskép és füzetvezetés elvárható.  

 Valamennyi mondatfajtát ismerje fel, alkalmazza helyesírásukat hibátlanul.  

 Ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajokat: főnevek, igék, melléknevek, névelők, 

névutók, számnevek, névmások.  

 A szójegyzékben szereplő, és/vagy a gyakorolt esetekben tudja ezeket helyesen leírni, 

toldalékos formában is.  
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 A szóelemzés szabálya szerint a tanult toldalékokat alkalmazza helyesen.  

 Munkáit tudja ellenőrizni és javítani segítséggel vagy önállóan.  

 Tudjon együtt dolgozni társaival. Kapcsolódjon be projektekbe, gyűjtőmunkákba. 

 Előzetes felkészülés után legyen képes 8-10 mondatban leírást készíteni, önállóan hírt és 

hirdetést írni. 

 

                                                                Matematika  

 

1. évfolyam 

 

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a tovább haladáshoz szükséges 

feltételeket. 

      A gyermek legyen képes 20-as számkörben: 

 halmazokat, csoportokat alkotni valamilyen szabály szerint, közös tulajdonságot 

felismerni, megnevezni 

 több, kevesebb, ugyanannyit felismerni, megnevezni 

 megtalálja adott számok helyét a számegyenesen;  

 képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 

 meg tudja mondani adott szám egyes, tízes számszomszédját 

 adott számokat tudjon növekvő, csökkenő sorrendbe tenni 

 matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata; 

 tudjon összeadni, kivonni, megkülönböztetni a páros, páratlan számokat 

 ismeri a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő fogalmak jelentését, és a hozzájuk 

kapcsolódó  

 szabvány mértékegységeket: m, l, kg, óra, nap, hét, hónap, év 

 

 

2. évfolyam 

 

     A gyermek legyen képes 100-as számkörben 
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 halmazokat, csoportokat alkotni valamilyen szabály szerint, közös tulajdonságot 

felismerni, megnevezni 

 több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát helyesen használja; 

 ismeri a helyi érték fogalmát, egyes, tízes 

 számokat ír, olvas 

 megtalálja számok helyét a számegyenesen;  

 meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat; 

 képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 

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

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

 ismeri a szorzótáblát és bennfoglaló táblát 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét 

 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. 

 

 

3. évfolyam 

 

     A gyermek 1000-es számkörben: 

 ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát; 

 állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, kis segítséggel tudja folytatni az elkezdett 

sorozatot, 

 tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni; 

 tudja egyszerű nyitott mondatok igazsághalmazát megkeresni  

 értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, segítséggel tudja az adatokat lejegyezni, 

megoldási tervet készíteni. 

 tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni. 

 Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédjait, tízesekre, százasokra kerekített 

értékét. 
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 Tudja értelmezni, eszközzel elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és 

osztást. 

 Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal. 

 Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, 

kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval).. 

 Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén. 

 Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, négyzet, téglalap. háromszög, sokszög, 

nevezze meg néhány tulajdonságukat. 

 Tudjon megoldani egyszerű szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel 

(km, m, dm, cm, mm,  kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc). 

 

 

4. évfolyam 

 

      A gyermek 10000-es számkörben 

 tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani; 

 tudja kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni; 

 legyen képes összefüggések felismerésére; 

 tudja megkeresni egyszerű nyitott mondatok igazsághalmazát; 

 ismerje és segítséggel alkalmazza a szöveges feladatok megoldási algoritmusát; 

 tudjon folytatni egyszerű számsorozatokat a felismert szabály alapján; 

 tudjon tájékozódni a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül; 

 helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint; 

 tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni; 

 ismerje a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédjait, tízesekre, százasokra, 

ezresekre kerekített értékét; 

 tudja értelmezni, megoldani a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást; 

 tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel; 

 ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén; 

 legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, 

kivonás, szorzás kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval); 

 ismerje fel az alakzatok geometriai tulajdonságait, válassza ki a megadott tulajdonságú 

alakzatokat; 
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 ismerje a kocka és a téglatest tulajdonságait (lapok, csúcsok, élek száma); 

 ismerje és segítséggel használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati 

mérések során; 

 kis segítséggel tudjon megoldani a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, mm, t, 

kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc) szám és szöveges 

feladatokat; 

 tudja kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét. 

 legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, 

kivonás, szorzás egyjegyű és kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval); 

 tudja ellenőrizni a számítások helyességét; 

 tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával; 

 ismerje fel, és nevezze meg az egyszerű geometriai alakzatokat: négyszöget, 

háromszöget, négyzetet, téglalapot és a kört; 

 ismerje és használja a szabvány mértékegységeket gyakorlati mérések során, tudja 

elvégezni az egyszerű átváltásokat (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, 

év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc); 

 tudja megmérni, kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét konkrét esetekben. 

 

 

                                                            Környezetismeret 

 

3. évfolyam 

 

 legyen képes az élőlények csoportosítására 

 ismerje a növények főbb részeit, tulajdonságait 

 tudja az élőlények életfeltételeit, életjelenségeit 

 ismerje a víz halmazállapotait, az égés felteleit 

 legyen képes használni az iránytűt, ismerje a mágnes tulajdonságait 

 ismerje a felszíni formák jelölését 

 ismerje a lakókörnyezetét és az azzal kapcsolatos földrajzi alapfogalmakat 

 tájékozódjon elemi szinten Magyarország domborzati térképén 

 ismerje, és alkalmazza az egészséges életmód elemeit 
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 ismerje a hulladékgyűjtés fontosságát 

 

4. évfolyam  

 

 legyen képes a növények és állatok többféle szempontú csoportosítására 

 ismerje az emberi életszakaszokat 

 tudja jellemezni az időjárást az időjárási elemek segítségével 

 ismerje a Föld mozgásait, és azok következményeit 

 ismerje hazánk nagy tájait, azok jellegzetességeit 

 tudjon tájékozódni hazánk közigazgatási térképén (megyék, lakóhely, főváros) 

 ismerje Budapest főbb nevezetességeit 

 ismerjen energiaforrásokat 

 ismerje az egészséges életmód alapjait, és alkalmazza azokat 

 

 

                                                                Ének - zene 

1. évfolyam 

 

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a tovább haladáshoz szükséges 

feltételeket. 

 A tanuló 10 népdalt és gyermekdalt tudjon előadni a kapcsolódó játékokkal 

emlékezetből. 

 Érezze az egyenletes lüktetést, tartsa a tempót, érzékelje a tempóváltozást. 

 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerje. 

 Gyermekdalok ismerete: Aki nem lép egyszerre; Bújj, bújj zöld ág; Egyél libám; Ess, 

eső, ess; Ég a gyertya, ég, Hinta, palinta; Kicsi vagyok én; Körtéfa; Ti csak esztek, 

isztok; Zsipp-zsupp. 

 Felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár, fél értékű ritmusokat, a negyed és a fél 

értékű szünetet, tájékozódik a 2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, 

záróvonalat, az ismétlőjelet. 

 A ló-szó-mi szolmizációs hangokat ismeri 
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 Zeneművek: Saint-Saéns: Az állatok farsangja–részletek 

                     Csajkovszkij: Diótörő – Játék katonák indulója  

 

2. évfolyam 

 A tanuló 10 népdalt és gyermekdalt elő tud adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből  

c’ –d” hangterjedelemben.  

 Érzi az egyenletes lüktetést, tartja a tempót, érzékeli a tempóváltozást. 

 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismeri kottaképről (kézjel, betűkotta).      A 

megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan 

szólaltatja meg. 

 Ismeri a fontosabb hangszereket. 

 Gyermekdalok ismerete: A part alatt; Egy kis malac; Egyszer egy királyfi;   

Elvesztettem zsebkendőmet; Ess, eső, ess; Este van már nyolc óra; Hatan vannak a mi 

ludaink; Hej, tulipán; Hej, vára vára; Hol jártál, báránykám? 

 Ismerje  negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünetet. 

 Ismerje a lá-szó-mi-ré-dó-alsó lá szolmizációs hangokat. 

 Zeneművek: Vivaldi: Négy évszak – Tél második tétel 

                     W.A. Mozart: Német táncok – Utazás szánon 

 

 

3. évfolyam 

 

 A tanuló tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt. A népdalokat csokorba szedve is 

énekelheti.  

 Képes legyen ritmussort alkotni 2/4-es és 4/4-es ütemben.  

 A tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) felismeri kottaképről (taps, kézjel, 

betűkotta).  

 Az ismert, egyszerűbb dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról. A megismert ritmikai 

elemeket tartalmazó egyszerű ritmus gyakorlatot folyamatosan szólaltassa meg.  

 A tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról szolmizálja. 
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 Gyermekdalok ismerete: Anyám,édesanyám; Ettem szőlőt; Hej, Jancsika; Volt nekem 

egy kecském; Cickom, cickom; Csipkefa bimbója; Két szál pünkösd rózsa; Kis kece 

lányom; A faragószék nótája; Három szabó legények. 

 3/4- es, és 4/4-es ütemfajta ismerte – szinkópa, nyújtott és éles ritmus, páratlan lüktetés 

 A fá és ti hangok ismerete 

 Zeneművek: Prokofjev: Péter és a farkas – (részletek) 

                    Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica – Volt nekem egy kecském 

 

4. évfolyam 

 

 A tanuló tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt.  

 Képes legyen ritmussort alkotni 3/4-es és 4/4-es ütemben.  

 A tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) felismerik kottaképről (taps, kézjel, 

betűkotta).  

 Az ismert, egyszerűbb dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról.  

 A megismert ritmikai elemeket tartalmazó egyszerű ritmus gyakorlatot folyamatosan 

szólaltassa meg.  

 A tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról szolmizálja. 

 Gyermekdalok ismerete: A juhásznak; Badacsonyi szőlőhegyen; Béreslegény;  

Ábécédé; Sárga csikó; Szánt a babám; Azt hallottam; Csillag Boris; Hej, Vargáné;   

Széles a Duna; Szép szatmári lányok; Új a csizmám 

 A ¾-es és 4/4-es ütemfajta ismerete – Szinkópa, nyújtott és éles ritmus ismerete. 

 Dó’ – lá- szó-mi-ré-dó-lá,-szó, hangok ismerete. 

 A hétfokú hangsor relációi, kézjelük és elhelyezkedésük a vonalrendszerben. 

 Zeneművek, zenehallgatás: Erkel Ferenc: Himnusz 

                                             Kodály Zoltán: Háry János –részletek 

                                             Bartók Béla: Mikrokozmosz  
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Vizuális kultúra 

 

1. évfolyam 

   

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a tovább haladáshoz szükséges 

feltételeket. 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

 Mesék, versek, kitalált történetek valós vagy fantázia szereplőinek és környezetének 

illusztratív jellegű ábrázolása emlékképek felidézésével, megfigyelések segítségével és 

a fantázia által.  

 Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak különleges nézőpontból való megjelenítése 

a fantázia és a megfigyelés révén, a megfelelő anyagok, eszközök felhasználásával. 

 Az alapszínek ismerete. 

 

 Ezek alapján 3 darab saját készítésű munka beadása, amely szabadon választott 

technikával készülhet.  

 

2. évfolyam 

 

 Tudja, mi az ismétlés, a ritmus. 

 Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában. 

 Tudjon mintázni, gyurmával plasztikát létrehozni. 

 Tudjon egyszerűbb tárgyakat rajzolni modellezés után. 

 A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése, használata. 

 Az alapszínek és a kevert színek megkülönböztetése. 

 Ezek alapján 3 darab saját készítésű munka beadása, amely szabadon választott 

technikával készülhet. 

 

3. évfolyam 
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 Élményeinek kifejezéséhez a tanuló legyen képes önállóan megoldást választani, 

motívumai legyenek egyre változatosabbak. 

 Legyen képes megjeleníteni jellemző mozdulatokat.  

 Legyen jártas a műalkotások elemzésében, önálló véleményt formáljon, tudja 

tetszésítéletét megindokolni.  

 Rendelkezzék alapvető színismeretekkel, fő-és mellékszínek, színkeverés. 

 Legyen képes az elemzett mindennapi tárgyak, eszközök formája és funkciója közötti 

kapcsolat felismerésére, egyszerű tárgyak alkotására. 

 A legismertebb formák, színek, vonalak, irányok helyes használata. 

 Ezek alapján 4 darab saját készítésű rajz, valamint egy gyurmafigura beadása. 

 

4.évfolyam 

 

 Ismerjék a vizuális nyelv alapelemeit, tudják a kifejezési szándéknak megfelelően 

használni a kompozíciós eljárásokat. 

 Legyenek képesek személyes élményeik életkoruknak megfelelő szinten történő 

megjelenítésére Illusztráció készítése; síkbábok, egyszerű tárgyak alkotása. 

 Ismerje fel a szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti 

különbségeket (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép). 

 Legyen képes a látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, 

érzések elmondására az életkornak megfelelően.  

 Tárgyalkotás során ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi szabályokat. 

 Ezek alapján 4 darab saját készítésű rajz, valamint egy síkbáb beadása..                                                  

 

 

Technika és tervezés 

 

1. évfolyam 

 

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges 

feltételeket. 
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 Amivel foglalkozunk: 

 Összehasonlítunk nagyságot, hosszúságot. 

 Képlékeny anyagból (gyurmából) egyszerű formákat alakítunk.  

 Megismerkedünk a tanult anyagokhoz (pl. papír, fa, textil) kapcsolódó 

foglalkozásokkal.  

 Megismerjük a papír, a fa és a textil tulajdonságait, különböző módon alakítjuk. 

Igyekszünk fejleszteni esztétikai érzéküket. Pontos munkavégzésre sarkalljuk a 

tanulókat. 

 A legegyszerűbb eszközök és szerszámok helyes és balesetmentes használatát 

gyakoroljuk (pl. olló, ragasztó).  

 Egyéni elképzelés alapján építünk és körvonalrajzot készítünk.  

 Beszélgetünk a szülők foglalkozásáról, a család szerepéről, a családi 

munkamegosztásról.  

 Beszélgetünk az egészségről, és az egészségünk megóvásáról.  

 Beszélgetünk a lakás helyiségeiről, berendezési tárgyairól és azok rendeltetésszerű 

használatáról.  

 Megismerkedünk a célszerű takarékosság néhány szabályával. 

 Megbeszéljük a gyalogos közlekedés alapszabályait. 

 Megismerkedünk a jeles napokkal, az ünnepekkel, ezekhez kapcsolódó szokásokkal, 

néphagyományokkal. 

 Kialakítjuk a technika órák szokásrendjét, rendet teszünk a tanóra végén. 

 Fejlesztjük kézügyességüket. 

 

2. évfolyam 

 

 Legyen képes térben építeni.  

 Ismerje a kicsinyítés, nagyítás fogalmát. 

 A papír, textil, fa legfontosabb tulajdonságait ismerje, magabiztosan tudja alakítani.  

 Tudjon a célnak megfelelő szerszámokat kiválasztani, biztonságosan tudja használni.  

 A gyalogos közlekedés szabályait ismerje.  

 Ismerje a korszerű táplálkozás, a célszerű, réteges öltözködés lényegét, tudjon példákat 

sorolni.  
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 Ismerje a pénz szerepét (a családban).  

 Ismerjen néhány hulladékhasznosítási módot a gyakorlatban.  

 Ismerje a legfontosabb ünnepeket, szokásokat, népi hagyományokat (karácsony, húsvét, 

nemzeti ünnepek, Márton-nap, advent, stb), azok jelképeit, szokásait.  

 Tartsa rendben a munkahelyét.  

 Takarékosan használja az anyagokat. 

 Ismerje szülei foglalkozását, születési adatait, lakcímét. 

 

3. évfolyam 

 

 Tudjon egyszerű makettet, tárgyat készíteni.  

 Ismerje és alkalmazza a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályait.  

 Tanúsítson kulturált magatartást a tömegközlekedési eszközökön. 

 Ismerje néhány élelmiszer élettani hatását.  

 Tanúsítson érdeklődést a népi hagyományok iránt.  

 Munkaeszközöket megfelelően, biztonságosan használja, védje, becsülje meg, 

gondozza.  

 Ismerje a lakásbelső tereinek funkcióit.  

 Baleset, betegség esetén tudja, mit kell tennie. Ismerje a segítségkérés menetét (mentő, 

tűzoltóság, telefonszámok). Szituációs játékokban gyakorolja ezt.  

 Ismerje fel az otthoni és iskolai veszélyhelyzeteket, ismerje a megelőzési lehetőségeket 

(tűz, elektromos hiba, láz, személyi sérülés, stb.). 

 Tudja a leggyakoribb betegségek megelőzésének lehetőségeit (sport, helyes táplálkozás, 

öltözködés, fertőző betegségek elleni védekezés).  

 Legyen igényes környezete iránt mind az iskolában, mind otthon.  

 Ismerje a háztartási munkát megkönnyítő tárgyakat (mosógép, vasaló, robotgép, turmix, 

stb.).  

 Ismerjen fel néhány – a háztartásban nélkülözhetetlen – alapvető szerszámot, eszközt 

(kalapács, szög, fúrógép, kerti szerszámok – ásó, gereblye, lapát,stb.). 

 Tudjon egyházi, vallási, családi és nemzeti ünnepekre esztétikus dekorációt készíteni. 

 Tudjon mérni centiméter pontossággal. 

 Tudjon önállóan vagy társaival együttműködően dolgozni. 
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4. évfolyam 

 

 Tudjon önállóan alaprajzot, nézetrajzot készíteni tárgyakról.  

 Tudjon önállóan tervezni és kivitelezni (az építésben és a tárgyalakításban). 

 Tudja a terveket és elképzeléseket rajzban megjeleníteni. 

• Tudjon mérni centiméter pontossággal.  

• Képes legyen rendet, tisztaságot tartani maga körül munka közben.  

• Vigyázzon munkaeszközeire.  

• Ismerje a lakásbelső tereit, azok funkcióit.  

 Végezzen egyszerű háztartási munkákat, azokról számoljon be. 

• Legyen képes önkiszolgáló tevékenységre az otthonában, az iskolában.  

• Ismerje a háztartásban használatos eszközök és gépek rendeltetését és 

használatát. 

• Tudja a takarékosság fontosságát (idő, pénz, energia) , ismerje fel ezek 

lehetőségét konkrét helyzetekben. 

• Legyen képes az anyagok célszerű és takarékos felhasználására a munkadarab 

elkészítésekor.  

• Legyen jártas a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályainak 

alkalmazásában.  

• Ismerje az egészséges életmód elemi szabályait.   

 

 

                                                                        Etika  

 

1. évfolyam 

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a tovább haladáshoz szükséges 

feltételeket. 

Amivel foglalkozunk: 

 A tanuló ismerje saját külső tulajdonságait, legfontosabb személyi adatait (név, születési 

idő, lakcím). 



23 
 

 Tudjon kapcsolatba lépni és kommunikálni környezete tagjaival, különféle 

beszédmódokat tudjon alkalmazni. 

 Ismerje a családi, rokonsági kapcsolatokat. 

 Érezze, hogy a hagyományok, ünnepek fontos szerepet játszanak a közösségek életében. 

(Egy ünnepkör bemutatása és rajz késztése. pl.: Betlehemes, Húsvét, Farsang, Luca nap, 

…) 

 Érezze, hogy ő is felelős a körülöttünk lévő élővilágért.  

 Tudja érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit kifejezni. 

 Tudja megkülönböztetni egymástól a valóságos és a mesevilágot. 

 

2. évfolyam 

 

 A tanuló ismerje személyes adatait, fel tudja sorolni családtagjait és azok legfontosabb 

adatait. 

Megfelelően tudjon kommunikálni a környezetében levő személyekkel, az 

illemszabályok 

betartásával. 

Ismerje a családi és iskolai ünnepeket és hagyományokat. Aktívan vegyen részt az 

ápolásukban. 

 Érezze fontosnak a környezetvédelmet. 

 Környezetünk védelme, természetvédelem (Rajzon bemutatni, hogy mit tesz a 

környezete védelme érdekében.)  

 Képes legyen kifejezni érzelmeit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy 

szóbeli eszközökkel.  

 Bemutatkozás (Külső és belső tulajdonságok + rajz)  

 Mit szeretek csinálni, mit nem? (szabadidő, délutáni elfoglaltságok)  

 Ismerőseim – hozzátartozók, rokonok bemutatása 

 

3. évfolyam 

 

 A tanuló ismeri saját külső és belső tulajdonságait, szokásait, érzelmeit és indulatait, 

elfogadja mások véleményét önmagáról. 
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 Képes felsorolni hősöket, példaképeket. 

 Ismeri és alkalmazza a párbeszéd szabályait. 

 Ismeri az osztályközösséget, mint hovatartozási csoportot. 

 Ismeri a közösség szabályait, szokásait és hagyományait. 

 Ismer jelképeket, népszokásokat Magyarországon. Nemzeti ünnepek, nemzeti jelképek 

(Kép alapján bemutatni.  

 Ismer a Magyarországon együtt élő kulturális közösségek szokásait. 

 Nemzeti ünnepek, nemzeti jelképek  

 Régen és ma (pl.: tárgyak, szokások, értékek bemutatása és rajz készítése.) 

 Elemi szinten felismer képekről nevezetes építményeket, tisztában van ezek 

védelmének fontosságával. 

 

4. évfolyam: 

 

 A tanulónak reális képe legyen saját külső és belső tulajdonságairól és késztetést érezzen 

arra, hogy fejlessze önmagát. 

 Tudjon odafigyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be 

tudjon kapcsolódni csoportos beszélgetésbe. 

 Képes legyen másokkal tartós kapcsolatot kialakítani. 

 Ismerje fel, hogy több közösséghez tartozunk. 

 Értse a szabályok jelentőségét, tartsa be azokat. 

 Érzelmileg kötődjön a magyar kultúrához. 

 Ismerje a jelképeket, családi, nemzeti ünnepeket. Hősöket és példaképeket tudjon 

felsorolni. 

 Szokások, kultúra, öltözék, … összehasonlítása és bemutatása rajzon. 

 Értse és fogadja el, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik 

is. 

 

Digitális kultúra 
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3. évfolyam 

 

A digitális világ körülöttünk 

 Otthoni vagy iskolai környezetéből néhány informatikai eszköz megnevezése. 

 Életkorának megfelelő alkalmazás használata, elsősorban információgyűjtés, gyakorlás, 

egyéni érdeklődésének megfelelően. 

 Ismer néhány kisiskolások részére készített portált. 

A digitális eszközök használata 

 Képes a feladathoz digitális eszközt,  alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet 

választani. 

 Egyszerű feladatokat tud megold  informatikai eszközökkel. 

Alkotás digitális eszközökkel 

 Grafikai alkalmazással egyszerű rajzok, grafikák, dokumentumok létrehozása. 

 Adott szempontok alapján megfigyel grafikai alkalmazással készített produktumot, 

személyes véleményét megfogalmazza. 

 Rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít. 

Információszerzés az e-Világban 

 Információ keresése az interneten. 

 Feladat megoldáshoz megfelelő applikációt,  oktatójátékot, képességfejlesztő digitális 

alkalmazást választ. 

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen: 

 Tisztában van a személyes adat fogalmával, törekszik a megőrzésére. 

 Ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait . 

A robotika és a kódolás alapjai 

 Képes kiválasztani az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, 

melyek az adott probléma megoldásához szükségesek. 

 Többféle algoritmust kipróbál egy feladat megoldásához. 
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4. évfolyam: 

 

A digitális világ körülöttünk. 

 Társaival együttműködve online és offline környezetben feladatokat old meg. 

 Otthoni vagy iskolai környezetéből megnevez néhány informatikai eszközt, felsorolja 

fontosabb jellemzőit. 

 Életkorának megfelelő alkalmazástokat használ . 

A digitális eszközök használata: 

 Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, 

amelyek az adott probléma megoldásához szükségesek. 

 Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. 

 Egyszerű prezenációt , ábrát készít. 

 Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez. 

Alkotás digitális eszközökkel: 

 Állításokat fogalmaz meg grafikonokról, táblázatokról. 

 Egy rajzos dokumentumot az adott szempontok alapján módosít. 

 Egyszerű prezentációt készít. 

Információszerzés az e- Világban 

 Információkat keres az interneten, és felhasználja azokat. 

 Képes a feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, 

oktatójáték, képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására. 

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen: 

 Tisztában van a személyes adat fogalmával, törekszik megőrzésére, ismeri az e-Világ 

veszélyeit. 

 Ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális 

környezetben. 

 Ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait. 
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A robotika és a kódolás alapjai: 

 A feladat vagy probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki. 

 Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépéskre bont. 

 

                                                

Testnevelés 

 

1. évfolyam 

 

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a tovább haladáshoz szükséges 

feltételeket. Amivel foglalkozunk: 

Előkészítés és prevenció 

 gimnasztikai feladatok teljesítése utasításra, ütemtartással, 

 egyszerű tornaelemek bemutatása: guruló átfordulás előre, zsámolyra felugrás páros 

lábbal, fordított padon járás előre 

Gimnasztika és rendgyakorlatok 

 alakzatok felvétele tanítói segítséggel, 

 Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások: az alapvető 

mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás) elsajátítása  

Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok 

 

 alapvető mozgáskészségek (kúszás, mászás) végrehajtása 

 

Labdás gyakorlatok 

 labdás gyakorlatok pontos végrehajtása 

 sportjátékot előkészítő labdás feladatok (labdavezetés egyenes vonalban, feldobás, 

elkapás, kétkezes mellső átadás)  
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2. évfolyam 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok 

 helyes testtartás, 

 vigyázzállás, terpeszállás,  

 karkörzések, törzskörzés, 

 alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) 

Kúszások és mászások 

 pókjárás, rákjárás, négykézláb járás, fókajárás, 

 egyszerű akadálypályák 

Járások, futások 

 magas térdemeléssel, sarok emeléssel futás, 

 futás 5-6 m-re elhelyezett akadályok felett, 

 fogójátékokban történő aktív részvétel,  

 6 perc folyamatos futás, 

 gyorsfutás az állórajt szabályai szerint 

Szökdelések, ugrások 

 indiánszökdelés, nyusziugrás, békaügetés,  

 ugrálókötéllel előre hajtás váltott  lábbal, páros lábbal,  

 helyből távolugrás,  

 páros lábról felugrások zsámolyra, szekrényre 

Dobások, ütések 

 labda feldobása és elkapása helyben és járás közben, 

 labda gurítása társnak fekvésben, ülésben, 

 labda dobása és elkapása társsal, helyben és mozgás közben, 

 kislabdahajítás 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

 mérlegállás, 

 bukfenc előre, 

 mászókulcsolás, mászási kísérletek rúdon, kötélen,  
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 egyensúlyozás felfordított padon 

Labdás gyakorlatok 

 labdavezetés kézzel, illetve lábbal, labda gurítása kézzel, 

 labda dobása társnak egy-, illetve két kézzel, 

 dobás célba 2-3 méterről, 

 kidobós játék: igyekezzen betartania játékterületet, értse meg a játék célját, ismerje a 

szabályokat 

 

3. évfolyam 

 

Előkészítés és prevenció 

 gimnasztikai feladatok  biztonságos végrehajtása 

 általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan 

Gimnasztika és rendgyakorlatok 

 vezényszavak ismerete, rendgyakorlatok végrehajtása 

 ismerje és alkalmazza a bemelegítés és nyújtás, levezetés általános gyakorlatait 

 ismerje meg a különböző gyakorlatok biztonságos végrehajtásának feltételeit 

Járások, futások 

 legyen képes járásokat, futásokat végezni, különböző feladatokkal futni 

 tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is 

 elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtása 

során 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

 gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben 

viszonylag stabil egyensúlyi helyzet 

Szökdelések, ugrások 

 a futó-, ugróiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve 

történő végrehajtása 

Dobások, ütések 

 tudja dobáserejét szabályozni 

 a hajító mozgást hajtsa végre 8-10 méteres távolságból 



30 
 

Labdás gyakorlatok 

 törekvés a labdavezetés minél pontosabb végrehajtására 

 biztonsággal tudjon labdát elfogni, továbbítani 

 a 3 lépéses dobóritmus ismerete 

 a tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete 

 

4. évfolyam 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok 

 helyes testtartás, 

 2-4 ütemű szabadgyakorlat, 

 menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban, 

 egyszerű gimnasztikai gyakorlatok zenére 

Kúszások és mászások 

 vízszintes tornaszereken, rézsútos felületen kúszások, mászások, 

 akadálypályák 

Járások, futások 

 támadójárás, járás törzsfordításokkal, előre és oldalra hajlításokkal, 

 járások sarkon, talpéleken, lábujjhegyen, 

 futás 6-7 m-re elhelyezett akadályok felett, 

 fogójátékokban történő aktív részvétel,  

 8 perc folyamatos futás, 

 30 m síkfutás sávban az állórajt szabályai szerint időre 

Szökdelések, ugrások 

 magasugrás szemből és oldalról, szökdelések helyben, lábhelyzet 

váltogatásával, páros zárt és egy lábon ugrálókötél hajtása közben, 

 távolugrás rövid lendületből,  

 páros lábról felugrás helyből és 1-2 lépés nekifutásból, céltárgy elérése 

Dobások, ütések 

 különböző labdák átadása kézből kézbe társnak, 
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 labda biztonságos elkapása, 

 asztalitenisz, tollaslabda ütésmozdulatai 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

 bukfenc előre, hátra, 

 zsugorfejállás, 

 kézállási kísérletek segítségadással, 

 kézenátfordulás oldalra kísérletek, 

 mászókulcsolással mászás rúdon, kötélen 

Labdás gyakorlatok 

 labdavezetés helyben és haladással, kézzel és lábbal akadályok vagy társak 

figyelembevételével, 

 dobás, gurítás, rúgás helyből álló és mozgó célra, 

 kézzel, lábbal, illetve fejjel történő pattintó érintések. 

 

 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom 

 

1. évfolyam 

Themen und Grundwortschatz 

1. Die Familie 

der Vater: az apa 

die Mutter: az anya 

der Opa / der Großvater: a nagypapa 

die Oma / die Großmutter: a nagymama 

der Junge: a fiú 



32 
 

das Mädchen: a lány 

das Baby: a kisbaba 

der Onkel: a nagybácsi 

die Tante: a nagynéni 

der Hund: a kutya 

die Katze: a cica 

jung – alt: fiatal – idős 

klein – groß: kicsi – nagy 

dick – dünn: kövér – vékony 

Guten Morgen!: Jó reggelt! 

Guten Tag!: Jó napot! 

Guten Abend!: Jó estét! 

Hallo!: Szia! (Üdvözléskor.) 

Tschüss!: Szia! (Elköszönéskor.) 

Auf Wiedersehen!: Viszontlátásra! 

sitzt: ül 

geht: megy 

liest: olvas 

steht: áll 

kocht: főz 
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singt: énekel 

spielt: játszik 

hört zu: figyel, hallgatja 

  

Der Schüler ist fähig, die Personen zu benennen. Der Schüler lernt das Wesen der Artikel im 

Singular kennen und identifiziert sie mit je einer Farbe: der: blau, die: rot, das: gelb. 

Die Interaktionen zwischen Lehrer und Schülern: Begrüßungsformeln (Guten Tag!, Hallo!, 

Tschüss!, Auf Wiedersehen!), Fragestellung und Antwort: Wie heißt du? Wer bist du? Wer ist 

das? Wie ist das Baby? Was macht das Mädchen? 

Die Schüler lernen einige Lieder und Sprüche kennen, wie z.B.: Das ist der Vater mit dem 

Hut…, Guten Tag, Guten Tag …, Guten Tag, sagen alle Kinder 

2. Die Schule 

die Tafel: a tábla 

die Kreide: a kréta 

das Lineal: a vonalzó 

der Klebstoff: a ragasztó 

die Schere: az olló 

das Buch: a könyv 

das Heft: a füzet 

das Mäppchen / die Federmappe: a tolltartó 

der Bleistift: a ceruza 

der Papierkorb: a papírkosár 
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die Schultasche: az iskolatáska 

der Computer: a számítógép 

die Bank: a pad 

zeichnen: rajzolnak 

lesen: olvasnak 

singen: énekelnek 

turnen: tornáznak 

schreiben: írnak 

spielen: játszanak 

gehen in die Schule: iskolába mennek 

  

Die Schüler lernen das Wesen der Artikel im Plural kennen und identifizieren sie mit der Farbe 

„grün”. 

Sie beantworten Fragen, die sich auf eine Gruppe von Menschen beziehen: Was machen die 

Schüler? Was machen die Kinder? Was machen Daniel und Anna? 

  

Die Schüler lernen einige Lieder und Sprüche kennen, wie z.B.: Laterne-Lied, Nun ist Schluss 

für heute .., Ich bin Peter … 

  

3. Die Wohnung 

  

das Haus: a ház 
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das Dach: a tető 

das Kinderzimmer: a gyerekszoba 

 der Schreibtisch: az íróasztal 

 das Regal: a polc 

 der Stuhl: a szék 

 das Bett: az ágy 

 der Teppich: a szőnyeg 

 die Lampe: a lámpa 

das Schlafzimmer: a hálószoba 

 schlafen: aludni 

die Küche: a konyha 

 der Herd: a tüzhely 

 die Spülmaschine: a mosogatógép 

 der Kühlschrank: a hűtőszekrény 

 der Küchenschrank: a konyhaszekrény 

der Teller: a tányér  (die Teller) 

das Glas: a pohár  (die Gläser) 

der Löffel: a kanál  (die Löffel) 

die Gabel: a villa  (die Gabeln)   

das Messer: a kés (die Messer) 
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die Serviette: a szalvéta (die Servietten) 

die Tasse: a csésze (die Tassen) 

das Bad: a fürdőszoba 

 die Badewanne: a fürdőkád 

 die Dusche: a tus 

 der Spiegel: a tükör 

 die Waschmaschine: a mosógép 

 die Zahnbürste: a fogkefe 

 die Zahncreme: a fogkrém 

 Zähne putzen: fogat mosni 

 das Handtuch: a törölköző 

die Toilette: a WC 

das Treppenhaus: a lépcsőház 

das Wohnzimmer: a nappali 

 die Uhr: az óra 

 der Sessel: a fotel 

 der Schrank: a szekrény 

 die Pflanze: a növény 

 der Fernseher: a TV 

rechts: jobbra 
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links: balra 

oben: fent 

unten: lent 

warm – kalt: meleg – hideg 

sauber – schmutzig: tiszta – piszkos 

nass – trocken: nedves – tiszta 

Essen und Trinken (Evés-ivás) 

 die Milch: a tej 

 der Kakao: a kakao 

 der Tee: a tea 

 der Kaffee: a kávé 

 das Brot: a kenyér 

 die Semmel: a zsemle 

 die Butter: a vaj 

 der Käse: a sajt 

 die Salami: a szalámi 

 die Wurst: a kolbász 

 die Marmelade: a lekvár 

 der Honig: a méz 

essen: enni 
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trinken: inni 

  

Die Schüler sollen fähig sein, die Räume eines Hauses zu benennen. Sie beantworten Fragen, 

wie „Was macht …?”, „Wo ist …?”, „Was ist das?”, „Wie ist …?”. 

Die Schüler benennen Dinge sowohl im Singular als auch im Plural. 

  

Die Schüler lernen einige Lieder und Sprüche kennen, wie z.B.: Messer, Gabel, Schere, Licht 

…, Ich decke den Tisch …, Hände waschen … 

4. Der Kalender 

Die Zahlen von eins bis zwölf: Számok 1-12-ig 

 eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf 

  

Die Festigung der Zahlen geschieht durch Abzählreime, wie z.B.: Eins, zwei, Polizei…, Eins, 

zwei, drei, vier, unter dem Klavier … usw. 

  

Die Jahreszeiten: az évszakok 

 der Winter: a tél 

 der Frühling: a tavasz 

 der Sommer: a nyár 

 der Herbst: az ősz  

Das Erlernen des Liedes „Es war eine Mutter ..” unterschtützt das Aneignen des Wortschatzes 

„Jahreszeiten”.  
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Die Monate: a hónapok 

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, 

Dezember  

Das Erlernen des Liedes „Die Jahresuhr” unterschtützt das Aneignen des Wortschatzes 

„Monate”.  

Die Tage:  a napok 

 Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonnatg  

Das Erlernen der Reime „Am Montag kommt der Hase ..” und „Am Montag kommt Mutter ..” 

unterschtützt das Aneignen des Wortschatzes „Tage”.  

Die Zeit: az idő 

Lieder: „Bruder Jakob”, „Morgens früh um sechs” 

Die Feste: az ünnepek 

 Nikolaus  

 Weihnachten (Lied: O Tannenbaum) 

 Ostern (Lied: Häschen in der Grube; Spruch: Osterhäschen, Osterhas …) 

  der Hase: a nyúl 

  das Ei: a tojás 

  die Schokolade: a csokoládé 

 Muttertag (Vers: Meine liebe Mutti …) 

 Fasching 

5. Die Tiere  

Tiere um das Haus: állatok a ház körül 
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die Gans: a liba 

die Ente: a kacsa 

der Hahn: a kakas 

das Küken: a kiscsibe (die Küken) 

das Schwein: a malac 

das Ferkel: a kismalac (die Ferkel) 

das Pferd: a ló 

die Kuh: a tehén 

Wildtiere: vadállatok 

das Wildschwein: a vaddisznó 

der Storch: a gólya 

die Schwalbe: a fecske (die Schwalben) 

der Fisch: a hal  (die Fische) 

der Frosch: a béka 

der Hase: a nyúl (die Hasen) 

der Fuchs: a róka 

das Reh: az őz 

der Hirsch: a szarvas 

Tiere im Zoo: állatok az állatkertben 

der Elefant: az elefánt (die Elefanten) 
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das Zebra: a zebra (die Zebras) 

der Affe: a majom (die Affen) 

der Löwe: az oroszlán 

die Giraffe: a zsiráf 

das Krokodil: a krokodil 

  

Die Schüler lernen einige Lieder und Sprüche kennen, wie z.B.: „Onkel Jörg hat einen 

Bauernhof”, „Auf uns’rer Wiese geht was …”  

6. Der Körper 

die Körperteile: a testrészek 

der Kopf: a fej 

der Schulter: a váll (die Schultern) 

das Knie: a térd  (die Knie) 

der Bauch: a has 

die Hand: a kéz  (die Hände) 

der Fuß: a láb  (die Füße) 

das Gesicht: az arc 

 die Haare: a haj 

 der Hals: a nyak 

 die Augen: a szemek 

 die Ohren: a fülek 
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 die Zähne: a fogak 

 der Mund: a száj 

 die Nase: az orr 

die Kleidungsstücke: a ruhadarabok 

 die Jacke: a dzseki 

 der Pullover: a pulóver 

 der Hut: a kalap 

 die Handschuhe: a kesztyű 

 die Schuhe: a cipő 

 die Hose: a nadrág 

 der Schal: a sál 

 die Mütze: a sapka 

 die Stiefel: a csizma 

 der Regenmantel: az esőkabát 

 das T-Shirt: a póló 

 die Bluse: a blúz 

 der Rock: a szoknya 

 die Sandalen: a szandál 

 das Kleid: a ruha 

 die Socken: a zokni 
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 die Gummistiefel: a gumicsizma  

Die Schüler beantworten Fragen wie „Was trägst du im Winter/im Sommer … ?” , „Was ziehst 

du an?” 

Die Schüler lernen einige Lieder und Sprüche kennen, wie z.B.: „Läden zu, Ohren zu …”, 

„Mich hat ein Floh gebissen …”, „ Kopf, Schulter, Knie und Fuß …” 

7. Das Einkaufen 

der Salat: a saláta 

die Tomate: a paradicsom (die Tomaten) 

das Kohl: a káposzta 

die Kartoffel: a krumpli  (die Kartoffeln) 

die Zwiebel: a hagyma 

die Karotte: a répa 

der Paprika: a paprika 

die Gurke: az uborka 

der Apfel: az alma 

die Birne: a körte 

die Kirschen: a cseresznye 

die Pflaume: a szilva 

die Orange: a narancs 

die Banane: a banán 

die Zitrone: a citrom 
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die Melone: a dinnye 

die Trauben: a szőlő 

das Mehl: a liszt 

der Reis: a rizs 

der Zucker: a cukor 

das Salz: a só 

der Kuchen: a süti 

der Schinken: a sonka 

der Apfelsaft: az almalé 

das Wasser: a víz  

Die Interaktionen zwischen Lehrer und Schülern: Was ist das? Ist das …? Nein, das ist … ., 

Was kaufst du? Was nimmst du? Ich kaufe … ., Ich nehme … . Wie ist der Apfel? 

Die Schüler lernen einige Lieder und Sprüche kennen, wie z.B.: Das ist der Daumen … 

8. Der Verkehr 

auf dem Lande: vidéken 

in der Stadt: városban 

das Fahrrad: a bicikli 

das Auto: az autó 

das Moped: a motorbicikli 

der Traktor: a traktor 

die Kutsche: a kocsi 
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der Bus: a busz 

die Straßenbahn: a villamos 

der Zug: a vonat 

das Flugzeug: a repülő 

das Schiff: a hajó 

die U-Bahn: a metro  

Die Interaktionen zwischen Lehrer und Schülern: Was ist das?,  Ist das ein …? , Nein, das ist 

ein/eine … ., Wann fährst du Fahrrad? -  Im Herbst., Wer fährt das Auto?, Wer fährt im Zug?, 

Was fährst du? 

 

 2. évfolyam 

A tanuló képes: 

Szóbeli  szövegértés: 

- A hangokat érthetően artikulálni, helyesen kiejteni.  

- Szöveg lényegi információit megnevezni és a rájuk vonatkozó kérdések alapján    megérteni.   

- Utasításokat, közléseket megérteni, a beszédhelyzethez igazodva válaszolni. 

- Képekről szavakat és rövid állításokat mondani, tanári kérdésekre reagálni. 

Fogalmak: Hangsúly, hanglejtés, szöveg, információ. 

Szóbeli szövegek alkotása: 

- A szöveg tárgyát, eseményeit irányított kérdések alapján, egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel 

visszaadni. 

- Párbeszédes kommunikációs helyzetekben röviden, érthetően nyilatkozni. 

A tanulási képesség fejlesztése: 
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- A szókincset a tanult technikákkal (szó-vagy képkártyák, gyakorlatok, játékok 

használatával stb.) gyakorolni. 

- Hallott egyszerű szövegből (többszöri meghallgatás után tanári segítséggel) az 

alapinformációkat megérteni.  

Fogalmak: Információ, szókártya, rendszer 

 Anyanyelvi kultúra: 

- A tanórai gyakorlatban rutinszerűnek számító kommunikációs helyzetekben részt venni 

  

- Mások rövid, egyszerű nyelvi közléseit követni és verbálisan vagy nonverbálisan azokra 

reagálni. 

- A korosztálynak és nyelvi szintnek megfelelő szókincskészletet az alábbi témákban elsajátítani: 

A. Személyes életvitel:  

A tanuló személye, rokoni kapcsolatok: 

Bemutatkozás, ismerkedés 

Család, családtagok, családfa, tevékenységek a családban    

Napirend, szokások a nap folyamán 

Test és testápolás, higiénia, sport, szabadidő, játékok 

Ruházat a különböző évszakokban 

  

B. Társadalmi élet:  

Kapcsolatfelvétel: üdvözlés, kérés, elköszönés 

Étkezés 

Élelmiszerek 

Terítés, étkezés kellékei 

Családi ünnepek: születésnap 

Mártonnap, Mikulás, Farsang, Karácsony, Húsvét 

  

C. Iskola, képzés, hivatás:  

Iskola: helyiségek, személyzet 

Osztályterem, berendezési tárgyak, színek, irányok, számok, iskolai holmik 

             Tantárgyak, órarend, tevékenységek az iskolában 
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D. Gazdaság, technika, környezet:  

Saját lakóhely, lakás, helyiségek, berendezés, saját szoba 

Vásárlás piacon, élelmiszerboltban 

Közlekedés: járművek 

Természet és környezet, évszakok, virágok, hónapok, napszakok, az óra 

Állatok az udvaron, az erdőben, az állatkertben 

  

E. Politika és társadalom: 

Szabályok az osztályteremben, udvariassági formák 

  

Fogalmak: Család, családtag, test, testápolás, hobbi, születésnap, élelmiszer, étkezés, ünnep,    

                  iskola, tantárgy, órarend, osztály, falu, város, lakás, vásárlás, jármű, természet,    

                  köszönés, megszólítás, kérés, köszönetnyilvánítás. 

 Ismeretek a nyelvről: 

- Nyelvtani ismereteket utánzásos alapon alkalmazni 

- Igaz-hamis állításokat megkülönböztetni. 

- Különböző beszédhelyzetekben begyakorolt panelekkel rövid párbeszédet folytatni. 

- Néhány gyakran használt kifejezést, mondókát kevés hibával kiejteni és hangsúlyozni.  

- A tanult köznyelvi szókészletet érezhető akcentus ellenére kevés hibával kiejteni és 

hangsúlyozni 

 Szófajok.  ( szóban kifejezve) 

Ige (főigék, jelenidő,) 

Főnév (nemek, egyes számú és többes számú alakok;) 

Melléknév (állítmányi szerepben,) 

Számnév, névelő (határozott, határozatlan) 

  

 

Mondatfajták: 
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Kijelentő   

Fogalmak: Szó, szófaj, mondat, ragozás, szó-és mondathangsúly, hanglejtés, hangszín 

 Irodalmi kultúra:  

- A magyarországi német és német irodalomból vett népköltészeti alkotásokat, rövidebb 

mondókákat, verseket megtanulni.  

- Rövid meséket, történeteket dramatizálni. 

  

Fogalmak: Vers, rím, ritmus, mese, jelenet, szereplő. 

  

Tanult dalok: 

Guten Tag, guten Tag! 

Die Tiroler sind lustig 

Es war eine Mutter 

Bruder Jakob 

Häschen in der Grube 

  

Versek, mondókák: 

Lirum, Larum Löffelstiel 

Eins, zwei Polizei 

A Montag kommt der Hase… 

Das ist der Vater 

Nikolaus, Nikolaus 

Kleine Maus… 

 

3. évfolyam  

A tanuló képes: 

Szóbeli és írásbeli szövegértés: 

- A hangokat érthetően artikulni, helyesen kiejteni.  

- Beszédben, valamint mondatok, szövegek olvasásakor, memoriterek elmondásakor a 

hanglejtést, a hangsúlyt helyesen alkalmazni. 

- Szöveg lényegi információit megnevezni és a rájuk vonatkozó kérdések alapján    megérténi.   



49 
 

- Utasításokat, közléseket megérteni, a beszédhelyzethez igazodva válaszolni. 

- Hangosan és némán olvasni, a megértést szóban és írásban alkalmazni.  

- Párbeszédes kommunikációs helyzetekben egyetértést, elutasítást kifejezni egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

- Képekről szavakat és rövid állításokat mondani, tanári kérdésekre reagálni. 

- Kijelentő, kérdő és felszólító mondatokat képezni és hangsúlyozni az utánzás elvére alapozva. 

 Fogalmak: Hangsúly, hanglejtés, szöveg, információ. 

 Szóbeli és írásbeli szövegek alkotása: 

- A német írásmódnak megfelelően írni, másolni. 

- A szöveg tárgyát, eseményeit irányított kérdések alapján, egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel 

visszaadni. 

- Párbeszédes kommunikációs helyzetekben röviden, érthetően nyilatkozni. 

Fogalmak: Betű, hang, írásjegy, nagybetű, kisbetű, szó, mondat, szöveg  

A tanulási képesség fejlesztése: 

- A szókincset a tanult technikákkal (szó-vagy képkártyák, gyakorlatok, játékok 

használatával stb.) gyakorolni. 

- Hallott egyszerű szövegből (többszöri meghallgatás után tanári segítséggel) az alapinformációk 

megérteni. 

- Szövegben az alapinformációkat megtalálni. 

- Írott, bizonyos információkat a feladat elvárásai szerint megjelölni.  

Fogalmak: Információ, szókártya, rendszer 

Anyanyelvi kultúra: 

- A tanórai gyakorlatban rutinszerűnek számító kommunikációs helyzetekben részt venni 

- Dicséretet/jókívánságot, valamint részvétet/sajnálatot kifejezni. 

- Mások rövid, egyszerű nyelvi közléseit követni és verbálisan vagy nonverbálisan azokra 

reagálni. 

- A korosztálynak és nyelvi szintnek megfelelő szókincskészletet az alábbi témákban elsajátítani: 

A. Személyes életvitel:  

A tanuló személye, rokoni kapcsolatok: 
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Bemutatkozás, ismerkedés 

Család, családtagok, családfa, tevékenységek a családban    

Napirend, szokások a nap folyamán 

Test és testápolás, higiénia, sport, szabadidő, játékok 

Ruházat a különböző évszakokban 

  

B. Társadalmi élet:  

Kapcsolatfelvétel: üdvözlés, kérés, elköszönés 

Étkezés 

Élelmiszerek 

Terítés, étkezés kellékei 

Családi ünnepek: születésnap 

Mártonnap, Mikulás, Farsang, karácsony, Húsvét 

  

C. Iskola, képzés, hivatás:  

Iskola: helyiségek, személyzet 

Osztályterem, berendezési tárgyak, színek, irányok, számok, iskolai holmik 

             Tantárgyak, órarend, tevékenységek az iskolában 

  

D. Gazdaság, technika, környezet:  

Saját lakóhely, lakás, helyiségek, berendezés, saját szoba 

Vásárlás piacon, élelmiszerboltban 

Közlekedés: járművek 

Természet és környezet, évszakok, virágok, hónapok, napszakok, az óra 

Állatok az udvaron, az erdőben, az állatkertben 

  

E. Politika és társadalom: 

Szabályok az osztályteremben, udvariassági formák  

 

Fogalmak: Család, családtag, test, testápolás, hobbi, születésnap, élelmiszer, étkezés, ünnep,    

                  iskola, tantárgy, órarend, osztály, falu, város, lakás, vásárlás, jármű, természet,    

                  köszönés, megszólítás, kérés, köszönetnyilvánítás.  
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Ismeretek a nyelvről: 

- Nyelvtani ismereteket utánzásos alapon alkalmazni 

- Igaz-hamis állításokat megkülönböztetni. 

- Különböző beszédhelyzetekben begyakorolt panelekkel rövid párbeszédet folytatni. 

- Betűket, szavakat helyesen leírni.  

- Néhány gyakran használt kifejezést, mondókát kevés hibával kiejteni és hangsúlyozni.  

- A tanult köznyelvi szókészletet érezhető akcentus ellenére kevés hibával kiejteni és 

hangsúlyozni. 

- A mondatvégi írásjelek jelentését felismerni. 

- Ismert szavakat és rövid, illetve gyakran használt szófordulatokat helyesen leírni  

Szófajok: 

Ige (főigék, jelenidő,) 

Főnév (nemek, egyes számú és többes számú alakok;) 

Melléknév (állítmányi szerepben,) 

Számnév, névelő (határozott, határozatlan) 

Névmás (személyes, kérdő, tagadó névmás) 

Határozószó (helyhatározó, időhatározó) 

  

Mondatfajták: 

Kijelentő 

Kérdő (eldöntendő, kiegészítendő) 

  

Helyesírás, központozás: 

               Alapvető nyelvhelyességi és helyesírási szabályok, írásjelek. 

 

Fogalmak: Szó, szófaj, mondat, ragozás, szó-és mondathangsúly, hanglejtés, hangszín, kis és    

                  nagy kezdőbetű, pont, kérdőjel. 

Irodalmi kultúra: 
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- A magyarországi német és német irodalomból vett népköltészeti alkotásokat olvasni, 

mondókák, rímes versek megtanulni.  

- Rövid meséket, történeteket dramatizálni. 

  

Fogalmak: Vers, rím, ritmus, mese, jelenet, szereplő. 

  

4. évfolyam 

 A tanuló képes: 

Szóbeli és írásbeli szövegértés: 

- Információkat a szövegből kiemelni, a közvetített információkat megérteni a rájuk vonatkozó 

kérdések alapján. 

- Kommunikációs szituációkat és szándékot felismerni. 

- A szöveget értelmezni képek és más illusztrációs eszközök megfeleltetésével. 

- A szöveg lényegi információit röviden megnevezni, összefoglalni. 

- Képekről szóban mondatokat alkotni, tanári kérdésekre reagálni. 

- Különböző beszédhelyzetekben rövid párbeszédet folytatni. 

- Párbeszédes kommunikációs helyzetekben egyetértést, elutasítást egyszerű nyelvi eszközökkel 

kifejezni. 

Fogalmak: Szöveg, információ, cselekmény, lényeg. 

Szóbeli és írásbeli szövegek alkotása: 

- Tárgyakat, eseményeket egyszerű nyelvi eszközökkel leírni. 

- Megadott szerkezeteket és nyelvi kifejezőeszközöket használni. 

- Egyszerű szöveget kiegészíteni. 

- Párbeszédes kommunikációs helyzetekben saját véleményt mondani. 

  

Fogalmak: Vélemény, szöveg, tartalom  

A tanulási képesség fejlesztése: 
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- Szótárfüzetet vezetni és használni. 

- A szókincset önállóan, a tanult technikákkal (szó-vagy képkártyák, gyakorlatok, játékok 

használatával stb.) gyakorolni. 

- Nyomtatott médiát (pl. gyermekszótár/képes szótár) használni. 

- Szövegben az alapinformációkat megtalálni, és megadott szempont alapján rendszerezni. 

- Írott szövegben bizonyos információkat a feladat elvárásai szerint kijelölni. 

- Információkat egyszerű nyelvi eszközökkel kifejezni. 

- A tananyagok, taneszközök és szokásos tanulássegítő eszközök használatára vonatkozó 

utasításokat eredményesen alkalmazni.  

Fogalmak: Információ, szókártya, rendszer 

Anyanyelvi kultúra: 

- Mondatmodellek segítségével ismereteket közölni. 

- Különböző szituatív helyzetekben sikeresen kommunikálni. 

- Mások rövid, egyszerű nyelvi közléseit követni és verbálisan vagy nonverbálisan azokra 

reagálni. 

- Igaz-hamis állításokat megkülönböztetni. 

- Különböző beszédhelyzetekben rövid párbeszédet folytatni. 

- Élményeket néhány mondatban, összefüggően elmondani. 

- A korosztálynak és nyelvi szintnek megfelelő szókincskészletet az alábbi témákban elsajátítani: 

A. Személyes életvitel:  

A tanuló személye, rokoni kapcsolatok 

Bemutatkozás, ismerkedés 

Család, családtagok 

Napirend 

Test és testápolás, higiénia 

Ruházat, öltözködés 

  

B. Társadalmi élet:  

Családi ünnepek: születésnap, Karácsony, Húsvét 

Kellékek 

Tevékenységek 

Étkezés 
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Élelmiszerek 

Ételek hozzávalói, elkészítése  

Ízek  

Viselkedés étkezés közben 

  

C. Iskola, képzés, hivatás:  

Iskola: helyiségek, személyzet  

Osztályterem: berendezési tárgyak  

Tantárgyak: órarend 

  

D. Gazdaság, technika, környezet:  

Saját lakóhely, lakás, helyiségek, berendezés, saját szoba 

Vásárlás piacon, élelmiszerboltban 

Közlekedés: járművek 

Természet és környezet, évszakok, virágok, hónapok, napszakok, az óra 

Állatok az udvaron, az erdőben, az állatkertben 

  

E. Politika és társadalom: 

Szabályok az osztályteremben 

Fogalmak:  Család, családtag, test, testápolás, hobbi, születésnap, viselkedés,     

                   élelmiszer, étkezés, ünnep, iskola, tantárgy, osztály, foglalkozás, falu,   

                   város, lakás, vásárlás, jármű, szabály, felelősség. 

Ismeretek a nyelvről: 

- Gyakran előforduló alaktani és mondattani szerkezeteket megfelelően használni. 

- A szófajokat megnevezni és felismerni szövegkörnyezetben. 

- Különféle időben végbemenő cselekvéseket, történéseket megkülönböztetni.  

- Néhány gyakran használt kifejezést, mondókát megközelítően helyesen kiejteni és 

hangsúlyozni. 

- Szósorokat, mondatokat írni másolással, tollbamondás után, emlékezetből. 

- Az elválasztás szabályait alkalmazni egyszerű szavak írásakor.  
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Szófajok: 

- Ige (főigék, időbeli segédigék, módbeli segédigék; jelenidő, befejezett múlt – hatte/war)   

- Főnév (nemek, egyes számú és többes számú alakok; esetek: alany, tárgy, részes) 

- Melléknév (állítmányi és ragozatlanul határozói szerepben, fokozás)  

- Számnév, névelő (határozott, határozatlan)  

- Elöljárószó (helyviszonyt kifejezők)  

- Névmás (személyes, kérdő, tagadó névmás)  

- Kötőszó (egyenes szórenddel állók)  

- Határozószó (helyhatározó, időhatározó)  

- Módosító szó (tagadószó, indulatszó) 

  

Mondatfajták: 

- Kijelentő 

- Kérdő (eldöntendő, kiegészítendő) 

- Felszólító 

 

 

Angol nyelv 
 

1. évfolyam 

Nyelvi funkciók az 1. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello. Good 

morning. Good afternoon. Good evening.  Goodbye.) 

 köszönet kifejezése (Thank you.) 

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

 személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? How old 

are you? I’m 7.)  

 hogylét iránti érdeklődés (How are you?) 

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

 jókívánságok kifejezése (Happy birthday!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Trick 

or treat.) 
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 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It’s a/an…/ It’s big. It’s long) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like …? Yes/No.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Sit down.)  

 

Nyelvi elemek, struktúrák az 1. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 

példák): 

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

 birtoklás kifejezése jelen időben: ’to have’ ige (I have/haven’t got) 

 birtoklás: birtokos névmások, birtoklás kifejezése (My, your) 

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …ten) 

Tanulási eredmények az 1. évfolyam végére 

 a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket 

tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza; 

 a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos 

tevékenységekben használja; 

 a személyes és környezeti tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi 

szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi 

szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 aktívan bekapcsolódik a közös mesehallgatásba, a mese tartalmát követi; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő szövegre az órai játékos 

alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, különböző 

munkaformákban; 

 összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén 

korábban megszerzett ismeretekkel; 

 felismer és alkalmaz egyéb tanulásterületekre jellemző tevékenységeket nyelvórán; 

 megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel; 

 felismeri az idegen nyelvű tartalmakat a tanórán kívül is; 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival, szokásaival; 

 találkozik a célnyelvi kultúra híres látnivalóival; 

 felhasznál rövid, egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevékenységek során; 

 alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére; 

 célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető 

információkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva. 
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2. évfolyam 
 

Nyelvi funkciók a 2. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello. Hi. Good 

morning. Good afternoon. Good evening. Good night! Goodbye.) 

 köszönet kifejezése (Thank you.) 

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

 személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? How old 

are you? I’m 8.)  

 hogylét iránti érdeklődés (How are you?) 

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

 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Have a nice day/weekend.) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Trick 

or treat.) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It’s a/an…/ It’s big. It’s long) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Sorry? Pardon?) 

 alapvető érzések kifejezése (I’m happy. I’m cold. I’m hungry, I’m thirsty.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Read the text.)  

Nyelvi elemek, struktúrák a 2. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

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

 birtoklás kifejezése jelen időben: ’to have’ ige (I have/haven’t got) 

 felszólító mód: (Come here.,Don’t shout.) 

 birtoklás: birtokos névmások, birtoklás kifejezése (My, your) 

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

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …twenty) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók (in, on)  

 modalitás: a’can’ segédige (I can/can’t swim.) 

Tanulási eredmények a 2. évfolyam végére 

 a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket 

tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza; 

 a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos 

tevékenységekben használja; 

 a személyes és környezeti tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi 

szöveget; 
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 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi 

szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 aktívan bekapcsolódik a közös mesehallgatásba, a mese tartalmát követi; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő szövegre az órai játékos 

alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív 

munkaformákban; 

 összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén 

korábban megszerzett ismeretekkel; 

 felismer és alkalmaz egyéb tanulásterületekre jellemző tevékenységeket nyelvórán; 

 megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel; 

 felismeri az idegen nyelvű tartalmakat a tanórán kívül is; 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival, szokásaival; 

 találkozik a célnyelvi kultúra híres látnivalóival; 

 felhasznál rövid, egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevékenységek során; 

 alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére; 

célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető 

információkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva. 

 

3. évfolyam 

 

Nyelvi funkciók a 3. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello. Hi. Good 

morning. Good afternoon. Good evening. Good night! Goodbye. Bye-bye! See you.) 

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

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

 személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? How old 

are you? I’m 9.)  

 hogylét iránti érdeklődés (How are you?) 

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

 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Have a nice day/weekend.) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Trick 

or treat.) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It’s a/an…/ It’s big. It’s long) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Sorry? Pardon?) 

 alapvető érzések kifejezése (I’m happy. I’m cold. I’m hungry, I’m thirsty.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Read the text.)  
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Nyelvi elemek, struktúrák a 3. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

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

 birtoklás kifejezése jelen időben: ’to have’ ige (I have/haven’t got) 

 felszólító mód: (Come here., Don’t shout.) 

 folyamatos jelen igeidő használata (pl.: I’m drinking tea. She is wearing a blue jumper.) 

 birtoklás: birtokos névmások, birtoklás kifejezése (My, your) 

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

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, thirty) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók (in, on, under, between, next to) 

 modalitás: a’can’ segédige (I can/can’t swim.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak és személyes névmások (and, but, I, 

my,) 

Tanulási eredmények a 3. évfolyam végére 

 a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket 

tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza; 

 a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos 

tevékenységekben használja; 

 a személyes és környezeti tématartományban megért rövid, egyszerű célnyelvi 

szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz rövid, egyszerű célnyelvi 

szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 aktívan bekapcsolódik a közös mesehallgatásba, a mese tartalmát követi; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő szövegre az órai játékos 

alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív 

munkaformákban; 

 összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén 

korábban megszerzett ismeretekkel; 

 felismer és alkalmaz egyéb tanulásterületekre jellemző tevékenységeket nyelvórán; 

 megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel; 

 felismeri az idegen nyelvű tartalmakat a tanórán kívül is; 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival, szokásaival; 

 találkozik a célnyelvi kultúra híres látnivalóival; 

 felhasznál rövid, egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevékenységek során; 

 alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére; 

 célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető 

információkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva. 
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4. évfolyam 

 

Nyelvi funkciók a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello. Hi. Good 

morning. Good afternoon. Good evening. Good night! Goodbye. Bye-bye! See you.) 

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

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

 személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? How old 

are you? I’m 10.)  

 hogylét iránti érdeklődés (How are you?) 

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

 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Have a nice day/weekend.) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Trick 

or treat.) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It’s a/an…/ It’s big. It’s long) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Sorry? Pardon?) 

 alapvető érzések kifejezése (I’m happy. I’m cold. I’m hungry, I’m thirsty.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Read the text.)  

Nyelvi elemek, struktúrák a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

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

 birtoklás kifejezése jelen időben: ’to have’ ige (I have/haven’t got) 

 felszólító mód: (Come here., Don’t shout.) 

 folyamatos jelen igeidő használata (pl.: I’m drinking tea.) 

 birtoklás: birtokos névmások, birtoklás kifejezése (My, your) 

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

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …one/a hundred) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók (in, on, under, between, in front of, behind, next to) 

 modalitás: a’can’ segédige (I can/can’t swim.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak és személyes névmások (and, but, I, 

my,) 

Tanulási eredmények a 4. évfolyam végére 

 a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi 

tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket 

tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza; 

 a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos 

tevékenységekben használja; 
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 a személyes és környezeti tématartományban megért rövid, egyszerű célnyelvi 

szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz rövid, egyszerű célnyelvi 

szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 aktívan bekapcsolódik a közös mesehallgatásba, a mese tartalmát követi; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő szövegre az órai játékos 

alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív 

munkaformákban; 

 összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén 

korábban megszerzett ismeretekkel; 

 felismer és alkalmaz egyéb tanulásterületekre jellemző tevékenységeket nyelvórán; 

 megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel; 

 felismeri az idegen nyelvű tartalmakat a tanórán kívül is; 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival, szokásaival; 

 találkozik a célnyelvi kultúra híres látnivalóival; 

 felhasznál rövid, egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevékenységek során; 

 alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére; 

 célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető 

információkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva. 
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Felső tagozat 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

5. évfolyam 

 

Magyar nyelv 

Helyesírás: 

 Írása legyen rendezett, olvasható. 

  Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 

 Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15 nehéz szót. 

Nyelvtani ismeretek: 

 Tudja, mit jelent a kommunikáció szó, mik a tényezői. A kapcsolatfelvétel, megszólítás, 

köszönés, kérdés illemszabályainak ismerete és helyes alkalmazása. A kommunikációs 

folyamat fajtáinak megnevezése, tényezők (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat) 

felismerése. 

 Ismerje a következőket: hangok képzése, tulajdonságai, felosztása, a magán- és a 

mássalhangzók felosztása.  

 A hang, a szó, a szóelem megkülönböztetése. A szó szóelemeinek pontos felismerése: 

képző, jel, rag.  

  Ismerje a mély és magas magánhangzókat. Tudja, mi a hangrend törvénye, és azt 

ismerje fel a szavakban, ill. maga is tudjon példákat gyűjteni.  

 A mássalhangzótörvények felismerése a szavakban. 

 Tudja felsorolni a helyesírási alapelveket: a kiejtés, a hagyomány, az egyszerűsítés és a 

szóelemzés elvét. A helyesírási alapelvek gyakorlati alkalmazása, elválasztás. 

 Ismerje az abc-t, a betűrendbe sorolás szabályait, ezt a gyakorlatban is tudja alkalmazni. 

 Ismerje a szótagolás és elválasztás szabályait, ezt gyakorlatban is tudja alkalmazni. 

 Egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú szavak, rokonértelmű és ellentétes jelentésű 

szavak, hangutánzó szavak felismerése és csoportosítása. Tudjon egyjelentésű és rokon 

értelmű szavakat gyűjteni, ismerje fel az ellentétes jelentést a szavak között.  

 Szólások és közmondások jelentésének értelmezése. 
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Irodalom 

 A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni a tankönyv prózai és 

verses szövegeit.  

 Szövegértés: Legyen képes egy kb. 200 szavas írott szöveg megértésére, az információk 

visszakeresésére, tartalmának összefoglalására. Legyen képes az olvasott szöveg 

tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban megfogalmazni. Legyen képes a 

szövegben egyszerű összefüggéseket, tanult nyelvi formákat felismerni, fontos 

információt kiemelni, időrendet felállítani.  

 Szövegalkotás: Legyen képes önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést 

megfogalmazni. Adott vagy választott témáról egy-másfél oldal terjedelmű, értelmes, 

összefüggő szöveget tudjon írni. Képes legyen elkülöníteni szövegekben nagyobb 

szerkezeti egységeket. 

 Tudjon felsorolni néhányat az év során tanult művek közül címmel és szerzővel együtt. 

 Adott műcímhez tudjon szerzőt (írót, költőt) rendelni, a tanult írók, költők nevéhez egy-

egy mű címét társítani. (Petőfi: János vitéz, Az alföld, Arany: Családi kör, Molnár 

Ferenc: A Pál utcai fiúk stb). 

 Ismerje és tudja vázlatosan elmondani Petőfi életét, tudja elhelyezni a korban. Tudjon 

felsorolni minimum három művet Petőfi Sándortól. 

 Ismerje és tudja elmondani a János vitéz, A Pál utcai fiúk tartalmát, főbb szereplőit, 

illetve tudja jellemezni őket. 

 Ismerje az alábbi fogalmakat, tudja azok legfőbb sajátosságait: elbeszélő költemény, 

regény, mese, monda, mítosz. Tudjon megnevezni minimum három mesetípust 

példákkal. Tudjon különbséget tenni népmese és műmese között, mese és monda között. 

Ismerje a népmese és a műmese fogalmát, jellemzőit. 

 Tudja felsorolni a szóképeket: metafora, hasonlat, megszemélyesítés, ismert szövegben 

tanári segítséggel ismerje fel őket.  

 Olvasott irodalmi művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése. 

 A tankönyvben lévő Daidalosz és Ikarosz című mítosznak tudja elmondani a tartalmát. 

 Tudja elmondani az alábbi műveket önállóan (memoriterek): 

o Petőfi Sándor: János vitéz (részletek) 

o Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék 

o Arany János: Családi kör 2 versszak 
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6. évfolyam 

 

Magyar nyelv 

Helyesírás: 

         Írása legyen rendezett jól olvasható. 

 Megfelelő tempóban tudjon írni diktálás esetén. 

 Legyen biztos a helyesírása a gyakorlott példákban. 

Nyelvtani ismeretek:  

 A beszédhelyzethez és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód 

iskolai helyzetekben. A nyelvi és nem nyelvi jelek helyes használata az élőbeszédben. 

 Ismerje fel a tanult szófajok közül az alábbiakat: ige, főnév, melléknév, számnév, 

igenév, határozószó, névmások: személyes, birtokos, mutató, kérdő. Tudja ezek 

általános jellemzőit, alaki sajátosságait, helyesírásukat. 

 Módosítószók közül igekötők. 

 Viszonyszók: névelő, névutó, kötőszók.  

 Tudja szövegben a szavak szófaját felismerni, megnevezni, ismerje a szófajok 

jellemzőit.  

 A szófajok helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályok alkalmazása 

(igekötők, igemódok, tulajdonnevek, keltezés). 

 Helyesírási szabályzat használata. 

 

Irodalom 

 Tudjon szöveget olvasni életkornak megfelelő tempóban hangos és néma olvasással. 

 Szövegértés: Legyen képes egy kb. 200 - 250 szavas írott szöveg megértésére, az 

információk visszakeresésére, tartalmának összefoglalására. Legyen képes az olvasott 

szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban megfogalmazni. Legyen képes 

a szövegben egyszerű összefüggéseket, tanult nyelvi formákat felismerni, fontos 

információt kiemelni, időrendet felállítani.  

 Tudja elvégezni az alábbi szövegelemző eljárásokat: szöveg tagolása, lényeg kiemelése, 

adatok kiemelése, téma megnevezése. 
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 Szövegalkotás: Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. 

Adott vagy választott témáról egy-másfél oldal terjedelmű, értelmes, összefüggő 

szöveget tudjon írni. 

 Tudja megnevezni az olvasott művekben a helyszínt, cselekményeket, szereplőket.  

 Tudjon minimum három verscímet sorolni Arany Jánostól. Tudja összefoglalni a Toldi 

tartalmát, elkészíteni a szerkezeti vázlatát, főbb szereplőket felsorolni és jellemezni. 

Ismert és könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a 

konfliktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával. 

 Legyen képes személyes élmények megfogalmazására.  

 Képes az Egri csillagok c. mű szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni, 

megvilágítani a regény történelmi hátterét. 

 Legyen képes a népköltészeti és műköltészeti alkotások megkülönböztetésére.  

 Ismerje az egyszerűbb költői alakzatokat: megszemélyesítést, metaforát és hasonlatot. 

 Tudja a következő fogalmak ismertetőjegyeit, ismerje fel azokat: ballada, előhang, 

történelmi regény, versforma, dal. Ismeri a líra, epika, epizód, elbeszélő költemény, 

monda fogalmát, saját szavaival képes ezek meghatározására. 

 Tudja szöveghűen előadni a kijelölt memoritereket: 

o Arany János: A walesi bárdok (részlet) 

o Arany János: Toldi (részletek) 

o Kölcsey Ferenc: Himnusz 1.-2.vszk. 

o Vörösmarty Mihály: Szózat 1.-2. és 13.-14.vszk. 

 

 

7. évfolyam 

 

Magyar nyelv 

Helyesírás: 

 Írása legyen olvasható és rendezett. Diktálás után írt szövegben legyen képes a hibáit 

javítani. Az alapvető és gyakran használt tulajdonneveket (saját adatai) írja 

hibátlanul. 

Nyelvtani ismeretek: 
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 Rendelkezzen a tanuló a 6. osztályban tanult nyelvtani ismeretekkel, biztonságosan 

ismerje fel a következő szófajokat: főnév, melléknév, számnév, névmás, igék, 

névelő, névutó. Ismerje a névszók fogalmát.  

 Ismeri az egyszerű mondat részeit és szintagmáit. A mondatokat biztosan felismeri 

szerkezet, logikai minőség és beszédhelyzet szerint. 

 A megfelelő mondatvégi írásjeleket alkalmazza. 

 Tudja elmondani az állítmány fajtáit, az alany és az állítmány kérdéseit. 

 Ismerje fel az alanyt, az igei és a névszói állítmányt. 

 Tudja elmondani a tárgyas szószerkezet kérdését, ismerje jelölési módját. 

 Tudja felsorolni a határozók fajtáit, azok kérdéseit.  

 Tudja felsorolni a jelzők fajtáit, azok kérdéseit. 

 Képes mondatok elemzésére, egyszerűbb szerkezeti rajz elkészítésére. 

 A tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályokat alkalmazni tudja. 

 

Irodalom 

 A tanuló legyen képes a szöveg értő olvasását biztosító olvasásra, továbbá az olvasott 

művek tartalmáról szabatosan beszámolni.  

 A mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról saját vélemény megfogalmazására 

képes, az érvelés és meggyőzés eszközeivel. 

 Szövegértés: Legyen képes egy kb. 300 – 350 szavas írott szöveg megértésére, 

információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan 

vázlatot készíteni, eldöntendő és nyitott végű kérdésekre a szöveg alapján válaszolni. 

 Szövegalkotás: A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs 

helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias 

formáit. 

 A 7. osztályban tanult írókat, költőket irodalmi alkotásokat tudja felsorolni.  

 Képes Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi és Arany 1-2 versének értő elemzésére, ismeri ezen 

költők életének főbb eseményeit, tudja ezeket vázlatba foglalni. 

 Képes A kőszívű ember fiai című regény szerkezeti elemeinek elkülönítésére, a fő- és 

mellékszereplők jellemzésére. Képes a jellemek és érzelmek, gondolatok 

összefüggéseinek bemutatására. A történet alapján vázlat készítése, hosszabb szóbeli 

előadás a történelmi kor és a regény cselekményének összefüggéséről. 

 Tudja felsorolni az irodalmi műnemeket és műfajokat. 
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 Ismerje a következő költők életét vázlatosan a tankönyv szövegei alapján: Kölcsey 

Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán. 

 Tudja megfogalmazni a következő fogalmak legfontosabb jegyeit: dal, epigramma, óda, 

himnusz, elégia, regény, ballada, novella, reformkor, romantika; verselés, rímek. 

 Ismerje és tudja elmondani Mikszáth Kálmán: A néhai bárány című novella 

cselekményét 

 Tudja szöveghűen előadni a következő memoritereket: 

o Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

o Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg 

o Kölcsey Ferenc: Huszt 

o Vörösmarty Mihály: Szózat – teljes szöveg 

o Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

o Petőfi Sándor: Szeptember végén 

 

8. évfolyam 

 

Magyar nyelv 

Helyesírás: 

 Írása legyen rendezett, jól olvasható. Megfelelő tempóban tudjon írni hallás után 10-15 

mondatot. Diktálás utáni szövegben legyen képes a hibáit javítani. Az alapvető és 

gyakran használt tulajdonneveket írja hibátlanul. Kis hibával alkalmazza a mondatvégi 

és mondatközi írásjeleket. 

Nyelvtani ismeretek: 

 Rendelkezzen a tanuló az előző években szerzett nyelvtani ismeretekkel minimális 

szinten. 

 Ismerje fel a mondatokat a beszélő szándéka szerint, az írásjeleket helyesen alkalmazza 

a mondatok végén.  

 Ismerje a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

 Tudja megkülönböztetni az egyszerű és az összetett mondatokat. 

 Tudja elmondani az alárendelő összetett mondatok ismérveit, fajtáit, egyszerűbb 

összetett mondatot tudjon ábrázolni. 
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 Ismerje a mellérendelő összetett mondatok fajtáit, jeleit, néhány kötőszót, és tudjon 

elemezni egyszerűbb mellérendelő összetett mondatot.  

 Tudja az összetett szó alfajtáit, helyesírásukat, nyelvhelyességi tudnivalóit. Példák 

keresése szakszövegből és irodalmi szövegből.  

 Idézés, párbeszéd, központozás helyes alkalmazása. Mondattani és nyelvhelyességi 

ismeretek alkalmazása szóban és írásban. 

 Ismerje fel a tanult szövegtípusokat (elbeszélés, leírás, jellemzés). 

 Ismerje az iskolai könyvtárat, tudjon benne eligazodni. 

 Rendelkezzen minimális nyelvtörténeti ismerettel: tudja felsorolni nyelvrokonainkat, 

tudja jellemezni a magyar nyelv természetét (tankönyv szövegei alapján). 

 Legyen fogalma a nyelvjárásokról, a nyelvváltozatokról.  

 A köznyelv, szaknyelv, társalgás és szleng szókészletében lévő eltérések felismerése, 

helyes használatuk. 

 

Irodalom 

 A tanuló legyen képes a szöveg értő olvasását biztosító olvasásra, az olvasott szöveg 

tartalmának elmondására.  

 Szövegértés: Legyen képes egy kb. 300 – 350 szavas írott szöveg megértésére, 

információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan 

vázlatot készíteni. Eldöntendő és nyitott végű kérdésekre a szöveg alapján válaszol. 

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek megértésére, a szöveg szó szerinti 

jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. 

 Szövegalkotás: Legyen képes saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, 

érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni. 

 Tudja elmondani, hogy mit tanultunk irodalomból 8. osztályban, vagyis felsorolni az 

írók költők nevét, tudjon említeni 8.-ban tanult irodalmi alkotásokat.  

 Ismeri a Nyugat első és második nemzedékének alkotóit, életüket vázlat segítségével 

bemutatja, tud versekről hosszabb elemzést készíteni. 

 Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei 

alapján. 

 Tudja az irodalmi műfajokat műnemek szerint elrendezni, ismerje a következő 

fogalmakat: líra, epika, dráma, dal, elégia, epigramma, regény, novella, ballada, óda.  

 Költői alakzatok, költői képek biztos felismerése. 
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 Ismerje a következő költők életét vázlatosan: Ady Endre, Móricz Zsigmond, József 

Attila, Radnóti Miklós. 

 Ismerje Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig c. regényének tartalmát, ismerje a 

szereplők nevét. 

 Tudjon az idén tanult törzsanyagban szereplő irodalmi alkotásokról 2-3 mondatot 

mondani. 

 Tudja szöveghűen előadni a kijelölt memoritereket: 

o Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet)) 

o József Attila: Születésnapomra (részlet) 

o József Attila: Mama 

o Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet) 
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Történelem 

 

5. évfolyam 

 

 Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses földművelés, Krisztus előtt, 

Krisztus után, évtized, évszázad, emberöltő, fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, 

Biblia, Ószövetség. Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon. Topográfia: ókori 

Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, Mezopotámia, Kína. Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az 

Egyiptomi Birodalom egyesítése). 

 Az ókori görög-római világ 

Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, rabszolga, provincia, 

népvándorlás, Újszövetség. Személyek: Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, 

Augustus, Jézus, Mária, József, Attila. Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, 

Perzsa Birodalom, Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római Birodalom, 

Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem. Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia 

játékok), Kr. e. 490 (a marathóni csata), Kr. e. V. század közepe (Athén fénykora), Kr. e. 44 

(Julius Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása, az ókor vége). 

 A középkori Európa világa 

Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, majorság, iszlám, pápa, 

szerzetes, eretnek, kolostor, kódex, lovag, középkori város, céh, járvány, távolsági 

kereskedelem, könyvnyomtatás. Személyek: Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, 

Gutenberg. Topográfia: Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Mekka, Arab Birodalom, 

Német-római Császárság. Évszámok: 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly császár), 

XV. század (könyvnyomtatás). 

 A magyarság történetének kezdetei 

Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, nagycsalád, fejedelem, táltos, 

honfoglalás, kalandozás, vármegye, tized, ispán, tatár, kun. Személyek: Attila, Álmos, Árpád, 

Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Évszámok: IX. század 

(Etelköz), 895–900 (a honfoglalás) 
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6. évfolyam 

 

 Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 

Fogalmak: vármegye, tized, ispán, tatár, kun. Személyek Géza fejedelem, Szent István, Gellért 

püspök, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, Szent Margit. Topográfia: Erdély, 

Esztergom, Pannonhalma, Székesfehérvár, Buda, Muhi. Évszámok: 997– (1000) –1038 (I. 

/Szent/ István uralkodása), 1077 (I. /Szent/ László trónra lépése), 1241–1242 (a tatárjárás), 1301 

(az Árpád-ház kihalása). 

 Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából 

Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, kormányzó, végvár. 

Személyek: I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi 

Mátyás, I. Szulejmán. Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács. Évszámok: 1308 (I. 

Károly), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 (Hunyadi Mátyás uralkodása), 1526 (a mohácsi 

vereség). 

 Új látóhatárok 

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, protestáns, jezsuita, katolikus 

megújulás, felvilágosodás, alkotmány. Személyek: Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, 

XIV. Lajos, Rousseau, Washington. Topográfia: Amerika, Versailles, London, Szentpétervár. 

Évszámok: 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az amerikai Függetlenségi 

nyilatkozat). 

 Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből Élet a kora újkori 

Magyarországon 

Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, labanc, hajdú, úrbér, 

jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi rendelet. Személyek: Dobó István, Bocskai István, 

Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József. Topográfia: 

Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, Debrecen. Évszámok: 1541 (Buda 

török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk” éve), 1686 (Buda visszavívása), 1703–1711 (a 

Rákóczi szabadságharc), 1740–1780 (Mária Terézia). 
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7. évfolyam 

 

 A modern kor születése 

Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociáldemokrácia, 

tömegkultúra. Személyek: I. Vilmos császár, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx. Topográfia: 

Olaszország, Németország, Egyesült Államok. Évszámok: 1859 (csata Solferinónál), 1861-

1865 (polgárháború az Egyesült Államokban), 1871 (a Német Császárság létrejötte). 

 A dualizmus kora: felzárkózás Európához 

Fogalmak: passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, millennium, agrárország, 

emigráció, amnesztia. Személyek: Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró 

Eötvös József, Kandó Kálmán, Bánki Donát. Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, 

Budapest. Évszámok: 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek). 

 Az első világháború és következményei 

Fogalmak: villámháború, állásháború/állóháború, bolsevik, szovjet, hátország, kétfrontos 

háború. Személyek: II. Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós. Topográfia: Szerbia, Szarajevó, 

Pétervár, Oroszország. Évszámok: 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az 

első világháború), 1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik hatalomátvétel). 

 Együttélés a Kárpát-medencében 

Fogalmak: kitelepítés, asszimiláció. Személyek: Esterházy János, Márton Áron. Kronológia: 

1944–1945 magyarellenes atrocitások. Topográfia: Szlovákia, Ukrajna. 

 Népesedés és társadalom 

Fogalmak: háziasítás, nagy pestisjárvány, népességrobbanás, migráció, multikulturalizmus, 

terrorizmus, globalizáció. Személyek: Semmelweis Ignác 

 A demokratikus állam 

Fogalmak: népgyűlés, hatalmi ágak, alkotmány, elnök, általános választójog. Személyek: 

Periklész, George Washington. Kronológia: Kr. e. 5. sz. az athéni demokrácia fénykora, 1776 

az amerikai Függetlenségi nyilatkozat, 2012 Magyarország Alaptörvénye. 
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 Totális diktatúrák 

Fogalmak: személyi kultusz, GULAG, totális állam, nemzetiszocializmus, antiszemitizmus, 

fasizmus. Személyek: Sztálin, Hitler. Kronológia: 1933 a náci hatalomátvétel. Topográfia: 

Szovjetunió, Szibéria (munkatáborok) 

 A Horthy-korszak 

Fogalmak: revízió, numerus clausus, pengő. Személyek: Bethlen István, Klebelsberg Kuno, 

Szent-Györgyi Albert. Kronológia: 1920–1944 a Horthy-korszak. 

 

8. évfolyam 

 

 A második világháború 

Fogalmak: tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális háború, zsidóüldözés, 

holokauszt, gettó, deportálás, partizán. Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc. 

Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, Auschwitz, Berlin, Jalta, 

Hirosima. Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 1941. június 

22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1941. június 27. (Magyarország hadba lépése), 

1941. december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült Államok hadba lépése), (1943. január (a doni 

katasztrófa), 1943. február eleje (a sztálingrádi csata vége), 1944. március 19. (Magyarország 

német megszállása), 1944. június 6. (a normandiai partraszállás,), 1944. október 15-16. (Horthy 

kiugrási kísérlete, Szálasi hatalomátvétele), 1945. április (a háború vége Magyarországon), 

1945. május 9. (Európában befejeződik a háború), 1945. szeptember 2. (Japán kapitulációja). 

 A megosztott világ 

Fogalmak: tervgazdaság, piacgazdaság, beat-korszak, olajárrobbanás, atomkatasztrófa, 

mamutcégek, nemzetközi pénzvilág, csúcstechnológia. Személyek: Brezsnyev, Kennedy, 

Reagan, Gorbacsov, II. János Pál. Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, 

Csehország, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága, Csernobil. 

Évszámok: 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, nyugati diáklázadások), 1989 

(a berlini fal lebontása), 1991 (a Varsói Szerződés és a KGST felszámolása, a Szovjetunió 

felbomlása), 1991-1999 (a délszláv háború), 1991-2004 (Jugoszlávia felbomlása), 1993 
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(Csehszlovákia szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 (Jugoszlávia NATO 

bombázása). 

 Magyarország szovjetizálása és az 1956-os forradalom 

Fogalmak: népbíróságok, államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, kitelepítések, tervgazdaság, 

kollektivizálás, szövetkezet, tömegpropaganda, Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy 

Ferenc, Kovács Béla, Mindszenty József, Nagy Imre, Kádár János. Topográfia: Debrecen, 

Recsk, Hortobágy. Évszámok: 1945. november (választások Magyarországon), 1946 (a 

második köztársaság és az új forint), 1947 (a kékcédulás választások, a párizsi béke), 1956. 

október 23. (forradalom kitörése), 1956. november 4. (a forradalom leverésének kezdete). 

 A forradalomtól az ezredfordulóig 

Fogalmak: munkásőrség, konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, amnesztia, háztáji, 

pártállam, szamizdat, demokratikus ellenzék, privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, 

pluralizmus, demokratikus intézményrendszer, jogállam Topográfia: Salgótarján, 

Szászhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, Lakitelek, Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, 

Várvidék (Burgenland). Évszámok: 1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új 

gazdasági mechanizmus), 1985 (monori találkozó), 1987 (a lakiteleki–találkozó), 1989 (Nagy 

Imre 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a szovjet csapatok távozása 

hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-hoz), 2004 (Magyarország EU-tag lett) és 

mártírtársainak újratemetése, a harmadik köztársaság kikiáltása). 

 Régiók története 

Fogalmak: multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, integráció, euró, internet, 

tömegkommunikáció. 

 Mérlegen a magyar történelem 

Személyek: Julianus barát, Kőrösi Csoma Sándor, Magyar László; Neumann János, Csonka 

János, Galamb József, Kármán Tódor; Papp László, Puskás Ferenc, Egerszegi Krisztina, Balczó 

András, Liszt Ferenc, Munkácsy Mihály, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Korda Sándor. 
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Etika 

 

5. évfolyam 

 

 Beszélgetés erkölcsös véleményalkotással, a saját helyünk megítélése a világban. 

  Pozitív – negatív véleményalkotás helyessége, formája, e tulajdonságok szétválogatása. 

 A család fontosságának felismerése, pozitív viselkedéskultúra alkalmazása a 

mindennapokban. 

 Napi helyes életvitel kialakítása (napirend összeállítás).  

 Az iskolai házirend ismerete, elfogadása, alkalmazása 

Követelmény: 

 Család bemutatása rövid fogalmazásban 

 Napirend elkészítése 

 

6. évfolyam 

 

 A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső 

tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát. 

 Megtudja fogalmazni, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében,  

kész a megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában. 

 Saját példáin, esetein keresztül be tudja mutatni az iskolai házirend alkalmazását.  

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

amit elődeink hoztak létre.  

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

nézőpontból is rátekinteni.  

 Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. 

Követelmény: 

 Fogalmazás írása: céljaim a jövőre nézve, 50 év múlva ilyen lesz a világ címmel. 
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7. évfolyam 

 

 Reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 

következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; 

képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére. 

 Ismer testi és mentális egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét 

veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait. 

 Megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek 

milyen szerepe van a családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban, az iskolai 

közösségekben. 

 Az egyenlőtlen, kihasználó vagy bántalmazó kapcsolat jellemzőinek azonosítása, az erre 

vonatkozó jogok és a védelem lehetőségeinek megismerése. 

 Azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust, felismeri a család életében 

bekövetkező nehéz helyzeteket, és megfogalmazza, hogy milyen módon kezelhetők ezek. 

 A csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a 

csoportnormákat és a saját értékrendjét. 

Követelmény 

 Az alábbi két film közül válaszd ki az egyiket, majd készíts fogalmazást a leírtak szerint! 

Választható filmek: 

 Hallgass a szívedre! 

 A jövő kezdete 

Válassz ki egy szereplőt a filmből! Próbálj belehelyezkedni az ő életébe, és egyes szám első 

személyben írd le sorsának alakulását, belső történéseit. Fordíts különösen nagy figyelmet az 

eseményekkel kapcsolatos gondolatok, érzések, érzelmek leírására! Figyelj annak leírására is, 

hogy az illető milyen csoportok tagja, milyen kapcsolat fűzi az őt körülvevő személyekhez. 

A filmben nem szereplő vagy csak érintett előtörténet is megjelenhet, ami hatással van a 

jelenlegi helyzetre. Ha szeretnéd, megírhatod a történet folytatását is a saját szemszögedből.  

Adj egyéni címet a dolgozatodnak! 
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Fogalmazásodat zárhatod azzal, hogy mi volt az, ami téged legjobban megfogott a filmben, 

illetve a választott személyben.  

 8. évfolyam 

 

 Reálisan értékeli helyzetét. Célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai 

eléréséhez szükséges főbb lépéseket; céljai megvalósítása közben önkontrollt végez, 

siker esetén önjutalmazást gyakorol. 

 Döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntartható 

fejlődés megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a társadalmi problémák kezelése 

érdekében;  

 A siker, a boldogság, boldogulás átérzése, azonosítása az egyén életében. 

 Értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását. 

 A vallás szerepének jelentőségének azonosítása az emberek életében. 

 

Az alábbi két film közül válaszd ki az egyiket, majd készíts fogalmazást a leírtak szerint! 

Választható filmek: 

 Szelíd szerelem (sorozat) 

 Az ember, aki fát ültetett 

Követelmények: 

Válassz ki egy szereplőt a filmből! Próbálj belehelyezkedni az ő életébe, és egyes szám első 

személyben írd le sorsának alakulását, belső történéseit. Fordíts különösen nagy figyelmet az 

eseményekkel kapcsolatos gondolatok, érzések, érzelmek leírására! Figyelj annak leírására is, 

hogy az illető milyen csoportok tagja, milyen kapcsolat fűzi az őt körülvevő személyekhez. 

A filmben nem szereplő vagy csak érintett előtörténet is megjelenhet, ami hatással van a jelenlegi 

helyzetre. Ha szeretnéd, megírhatod a történet folytatását is a saját szemszögedből.  

Adj egyéni címet a dolgozatodnak! 

Fogalmazásodat zárhatod azzal, hogy mi volt az, ami téged legjobban megfogott a filmben 

illetve a választott személyben.  
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Hon- és népismeret 

 

6. évfolyam 

 

 A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, hagyományos 

gazdasági tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének nevezetesebb eseményeit, 

jeles személyeit. 

 A tanulási folyamatban kialakul az egyéni, családi, nemzeti azonosságtudatuk. 

 Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeiről, a 

család felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról. 

 A megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek értelmezni a más tantárgyakban 

felmerülő népismereti tartalmakat. 

 Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó 

népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak 

jelentőségét, közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet rendjében. 

 Élményszerűen, hagyományőrző módon elsajátítják egy-egy jeles nap, ünnepköszöntő 

vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak 

népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket. 

 Megismerik a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek hon-és 

népismereti, néprajzi jellemzőit. 

 Világossá válik a tanulók számára, hogyan függ össze egy táj természeti adottsága a 

gazdasági tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt harmonikus kapcsolatba 

 

 

Matematika 

 

5. évfolyam 

 

Számtan, algebra 

 A tanult számok helyes leírása, olvasása (millióig), kisebb számok számegyenesen való 

ábrázolása, két szám összehasonlítása. -  A tízes számrendszer biztos ismerete.  
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 Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. 

 Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) 

összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése.  

 Közösnevezőre hozás.  

 Törtek szorzása osztása természetes számokkal. 

 Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.  

 Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.  

Geometria  

 Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása. Geometria, mérés  

 Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.  

 Felezőmerőleges szemléletes fogalma.  

 Konvex, konkáv fogalmának ismerete. 

 Sokszög, síkidom fogalma a gyakorlatban. 

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

kiszámítása konkrét esetekben. Hosszúság és terület szabványmértékegységei és 

egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, 

tömeg mértékegységei.  

Valószínűség, statisztika  

 Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.  

 Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.  

6. évfolyam 

 

Gondolkodási módszerek  

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása 

szóban és írásban. 

Számtan, algebra  

 Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek, tizedestörtek szorzása és osztása 

egésszel, és törttel. 

 2-vel, 5-tel, 10-zel, 4-gyel, 25-tel,3-mal, 9-cel, 100-zal való oszthatóság.  

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása 
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     következtetéssel.  

 Egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható 

módszerrel.  

Összefüggések, függvények, sorozatok  

 Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben.  

Geometria, mérés 

 A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.  

 Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.  

 Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges 

szerkesztése. 60 fokos szög szerkesztése, szögfelezése. 

 Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.  

 Négyszögek fajtáinak ismerete. Paralelogramma, rombusz, deltoid, trapéz, négyzet, 

téglalap.  

 Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtartalom 

mértékegységeinek átváltása.  

Valószínűség, statisztika  

  Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.  

  Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.  

 

7. évfolyam 

 

Gondolkodási módszerek  

  Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli és 

írásbeli közlése.  

 Egyszerű állítások igazságának eldöntése. Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem 

esetén. 

Számtan, algebra  

 Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolút értékű egészek, törtek, tizedes törtek körében 

egyszerű esetekben.  
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  10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.  

  Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét 

feladatokban.  

  Egyszerű százalékszámítási feladatok.  

 Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többszörösének megkeresése.  

  Egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása.  

  Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is. Összefüggések, függvények, 

sorozatok  

  Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben.  

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén 

szabályok keresése.  

Geometria 

  Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos 

mértékegységeinek ismerete.  

  Háromszögek, négyszögek területének kiszámítása.  

 Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése. 

 Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések.  

 Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.  

  Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, 

jellemzése.  

Valószínűség, statisztika  

 A gyakoriság fogalma. Egyszerű grafikonok olvasása, készítése.  

 

8. évfolyam 

 

Gondolkodási módszerek  

  Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás.  

  Szövegértelmezés egyszerű esetekben.  

  A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén.  

  Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása.  
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Számtan, algebra  

 Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben, a racionális számkörben.  

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása.  

 Elsőfokú egyenletek megoldása.  

 Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok  

  Az y=ax+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén.  

Geometria  

  Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata.  

  Adott pont eltolása adott vektorral.  

  Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban.  

  Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül).  

Valószínűség, statisztika  

 Relatív gyakoriság.  

  Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban. 

Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben.  

 

 

Digitális kultúra 

 

5. évfolyam 

 

1. A digitális eszközök használata 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

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

használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

2. Az információs társadalom, e-Világ 
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 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait. 

3. Online kommunikáció 

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

környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

4. Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit; 

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

5. Robotika 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

6. Szövegszerkesztés 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat. 

7. Multimédiás elemek készítése 

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

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

8. Bemutatókészítés 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során 

a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 

6. évfolyam  
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Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit; 

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

Online kommunikáció 

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

környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

Robotika 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Szövegszerkesztés 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 

Bemutatókészítés 

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

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

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

Multimédiás elemek készítése 

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

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Az információs társadalom, e-Világ 

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

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A digitális eszközök használata 
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 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

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

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

 

7. évfolyam  

 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) 

alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

Online kommunikáció 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

Robotika 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Szövegszerkesztés 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során 

a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

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

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 
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 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van 

a nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

Bemutatókészítés 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

Multimédiás elemek készítése 

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

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Táblázatkezelés 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 

függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

Az információs társadalom, e-Világ 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 

érvényesítésének lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

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

A digitális eszközök használata 

 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre 

fejlesztett alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, 

és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról 

beszámol; 
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 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 

továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit 

 

8. évfolyam  

 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) 

alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

Online kommunikáció 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

Robotika 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

 Szövegszerkesztés 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során 

a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

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

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van 

a nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 
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 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

Bemutatókészítés 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

Multimédiás elemek készítése 

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

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Táblázatkezelés 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 

függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

Az információs társadalom, e-Világ 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 

érvényesítésének lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

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

A digitális eszközök használata 

 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre 

fejlesztett alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, 

és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról 

beszámol; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 

továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 
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 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

 

 

Biológia 

 

7. évfolyam 

Témakör: A biológia tudománya 

 

 ismeri a biológia tudományának kutatási céljait, elismeri a tudósok munkáját és 

felelősségét, képet alkot a biológia fejlődéséről, érti a jelenkori kutatások jelentőségét; 

 érti és példákkal igazolja, hogy a tudományos elképzelések az adott kor tudásán és 

világképén nyugszanak, fejlődésük és cseréjük a megismerési folyamat természetes 

jellemzője; 

 a biológiai jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket, előfeltevéseket fogalmaz meg, tudja, 

hogy ezek akkor vizsgálhatók tudományosan, ha lehetőség van a bizonyításra vagy 

cáfolatra; 

 tisztában van a mérhetőség jelentőségével, törekszik az elérhető legnagyobb pontosságra, 

de tisztában van ennek korlátaival is;  

 megkülönbözteti a bulvár, a népszerűsítő és a tudományos típusú közléseket, 

médiatermékeket, törekszik a megtévesztés, az áltudományosság leleplezésére. 

Témakör: Az élet kialakulása és szerveződése 

 tényekre alapozott érveket fogalmaz meg a baktériumok jelentőségével kapcsolatban, 

értékeli egészségügyi, környezeti és biotechnológiai jelentőségüket;  

 vázlatrajz, fotó vagy mikroszkópos megfigyelés alapján felismeri és megnevezi a 

sejtmagvas sejttípus legfontosabb alkotórészeit, megfogalmazza a sejtekben zajló 

életfolyamatok lényegi jellemzőit; 

 képek, videók és mikroszkópos megfigyelések alapján összehasonlítja a növényi és az állati 

sejtek felépítését és működését, példák alapján értelmezi az egysejtű életmód 

jellegzetességeit; 

 érti a többsejtűek szerveződési típusainak különbségét, szerepét a fajok elterjedésében és a 

köztük kialakult munkamegosztásban. 
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Témakör: Az élővilág fejlődése 

 

 a biológiai problémák vizsgálatában figyelembe veszi az evolúciós fejlődés szempontjait, a 

földtörténeti időskálán el tudja helyezni ennek mérföldköveit, érti, hogy a mai emberi faj is 

az evolúció során alakult ki; 

 értelmezi a rátermettség és a természetes szelekció fogalmát, tudja, hogy azt a véletlenszerű 

események és az önszerveződés is befolyásolhatják; 

 elfogadja, hogy minden ember egy fajhoz tartozik és a nagyrasszok értékükben nem 

különböznek, a biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös kincse. 

Témakör: Az élővilág országai 

 alaktani jellemzők összehasonlítása alapján felismer néhány fontosabb növény- és 

állatcsoportot, ezekbe besorolást végez; 

 konkrét példák vizsgálata alapján összehasonlítja a gombák, a növények és az állatok 

testfelépítését, életműködéseit és életmódját, ennek alapján érvel az önálló rendszertani 

csoportba sorolásuk mellett. 

Témakör: Bolygónk élővilága 

 alapfokon ismeri a földrészek, óceánok legjellegzetesebb növény- és állatfajait; 

 a földrészek természetes növényzetét ábrázoló tematikus térképek, fényképek, ábrák 

segítségével azonosítja bolygónk biomjait; 

 néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek éghajlati övezetei, 

kialakult talajtípusai és az ott élő növényvilág közötti kapcsolatokat; 

 néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek jellegzetes növényei és az 

ott élő állatvilág közötti kapcsolatot;  

 néhány tengeri növény- és állatfaj megismerése során felismeri, hogy bolygónk legnagyobb 

életközössége a világtengerekben él. 

Témakör: Életközösségek vizsgálata 

 másokkal együttműködve vizsgál környezetében található életközösségeket, az elkészített 

rajzok, fotók, videók és adatok alapján elemzi az élettelen környezeti tényezők és az 

élőlények közötti kapcsolatokat; 
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 életközösségek vizsgálata, valamint ábrák, animációk alapján magyarázza az 

életközösségekben zajló anyagforgalom folyamatát, felismeri az élőlények közötti 

táplálkozási kapcsolatokat, táplálkozási piramist szerkeszt; 

 leírások, filmek és saját megfigyelései alapján elemzi az állatok viselkedésének alaptípusait, 

ezek lényegi jellemzőit konkrét példák alapján bemutatja; 

 esetleírások, filmek és saját megfigyelései alapján felismeri az adott életközösségek 

biológiai értékeit, értékeli a lakókörnyezetében található életközösségek környezeti 

állapotot és életminőséget javító hatását. 

Témakör: A természeti értékek védelme 

 érti és elfogadja, hogy az élő természet rendelkezik olyan értékekkel, amelyeket törvényi 

eszközökkel is védeni kell, ismeri ennek formáit, felhívja a figyelmet az általa észlelt 

természetkárosításra; 

 az életformák sokféleségét megőrzendő értékként kezeli, felismeri a benne rejlő esztétikai 

szépséget, érvel a biológiai sokféleség veszélyeztetése ellen; 

 tájékozódik a környezetében található védett fajokról, életközösségekről, ezek eszmei 

értékéről és biológiai jelentőségéről, ismeri a hazai nemzeti parkok számát, területi 

elhelyezkedését, bemutatja védendő életközösségeik alapvető jellemzőit; 

egységben látja az életközösségek múltbeli, jelenkori és várható jövőbeli állapotát, azok 

jövőbeli állapotára valószínűségi előrejelzést fogalmaz meg, felismeri és vállalja a jövőjük 

iránti egyéni és közösségi felelősséget 

 

8. évfolyam 

Témakör: Az élővilág és az ember kapcsolata, fenntarthatóság 

 kritikusan és önkritikusan értékeli az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt 

hatását, életvitelében tudatosan követi a természet- és környezetvédelem szempontjait; 

 ismeri a növények gondozásának biológiai alapjait, több szempontot is figyelembe véve 

értékeli a növények, a növénytermesztés élelmezési, ipari és környezeti jelentőségét; 

 kritikusan vizsgálja a haszonállatok tartási módjai és a fajra jellemző igények közötti 

ellentmondásokat, ismeri és érti a nagyüzemi technológiák és a humánus állattartási módok 

közötti különbségeket; 
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 példák alapján elemzi a globális környezeti problémák gazdasági és társadalmi 

összefüggéseit, a megelőzés, a kárcsökkentés és az alkalmazkodás stratégiáit. 

 

Témakör: Az emberi szervezet I. – Testkép, testalkat, mozgásképesség 

 az emberi test megfigyelése alapján azonosítja a főbb testtájakat és testrészeket, elemzi ezek 

arányait és szimmetriaviszonyait; 

 felismeri az emberi bőr, a csontváz és a vázizomzat főbb elemeit, ezek kapcsolódási 

módjait, értelmezi a mozgási szervrendszer felépítése és az ember mozgásképessége közötti 

összefüggéseket; 

 alapvető mozgástípusok és egyes sportok esetében elemzi a mozgásszervrendszer 

működésének jellemzőit, igyekszik ezeket fizikai fogalmakkal és elvekkel magyarázni; 

 tudja, hogy a testünk alapfelépítése az evolúciós fejlődés eredménye, de az öröklött 

adottságaink az egyedfejlődés során formálódnak egyénivé, ebben nagy szerepet játszik az 

életmódunk is; 

 felismeri a gyakorolt sportok testi és lelki fejlesztő hatását és a velük járó terheléseket, 

baleseti veszélyeket, tanácsokat fogalmaz meg ezek elkerülésére. 

Témakör: Az emberi szervezet II. – Anyagforgalom 

 ábrák, makettek alapján felismeri az ember anyagforgalmi szervrendszereinek fontosabb 

szerveit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését; 

 szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja a táplálkozási, 

keringési, légzési, kiválasztási szervrendszerek alapvető biológiai funkcióit, az 

életfolyamatok lépéseit; 

 ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait 

jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával, 

egészségével. 

Témakör: Az emberi szervezet III. – Érzékelés, szabályozás 

 ábrák, makettek alapján felismeri az ember ideg- és hormonrendszerének fontosabb 

szerveit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését; 

 szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja az ideg- és 

hormonrendszer alapvető biológiai funkcióit, értelmezi a szabályozás elvét; 

 felismeri, hogy az immunrendszer is információkat dolgoz fel, azonosítja a rendszer főbb 

szerveit, sejtes elemeit és kémiai összetevőit;  
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 ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait 

jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával, 

egészségével. 

Témakör: Szaporodás, öröklődés, életmód 

 azonosítja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, bemutatja az emberi nemek testi 

különbözőségének kialakulását, tisztában van a felelős szexuális magatartás ismérveivel, 

értékeli a szexualitás egyéni életviteli és párkapcsolati jelentőségét; 

 értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentőségét, 

ennek alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni, egyéni képességeihez 

mérten tisztán, rendben tartja környezetét 

Témakör: Egészségmegőrzés, elsősegély 

 ismeri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, igyekszik tudatosan alakítani 

étkezési szokásait, törekszik az életmódjának megfelelő energia- és tápanyagbevitelre, a 

normál testsúly megőrzésére; 

 ismeri a kórokozó, a fertőzés és a járvány fogalmait, megkülönbözteti a vírusos és 

bakteriális fertőző betegségeket, felismeri az antibiotikumok helyes használatának 

fontosságát; 

 tudja, hogy a daganatos betegségek kialakulását az életmód és a környezet is befolyásolja, 

és hogy gyógyításuk esélyét a korai felismerés nagymértékben növeli; 

 érti az orvosi diagnosztikai eljárások célját, ismeri azok alapelvét és néhány főbb módszerét, 

értékeli a megfelelő diagnózis felállításának jelentőségét; 

 felméri a baleseti sérülések kockázatait, igyekszik ezeket elkerülni, a bekövetkezett 

balesetek esetében felismeri a sérülés, vérzés vagy mérgezés jeleit, ezekről megfelelő 

beszámolót tud adni; 

 a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismeri, segítséget (szükség esetén mentőt) tud 

hívni, valamint a tőle elvárható módon (életkori sajátosságainak megfelelően) elsősegélyt 

tud nyújtani: a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel vagy 

eszköz nélkül megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, szabad 

légút biztosítása); 

 tudja alkalmazni az alapszintű újraélesztést mellkaskompressziók és lélegeztetés (CPR) 

kivitelezésével, felismeri ennek szükségességét. 
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Természettudomány tantárgy 

 

5. osztály 

 

1. TÉMAKÖR: Anyagok és tulajdonságaik 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre 

gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

2.TÉMAKÖR: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre 

gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

3.TÉMAKÖR: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy 

önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat; 
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 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok 

tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre 

gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai 

paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

4.TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek összefüggéseit az élő és 

élettelen környezet elemein; 

 tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon. 

5.TÉMAKÖR: Topográfiai alapismeretek 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

6.TÉMAKÖR: Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének 

megismerése során, terepi munkában) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

7.TÉMAKÖR: A növények testfelépítése 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

8.TÉMAKÖR: Az állatok testfelépítése 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

 

6. osztály 

1.TÉMAKÖR: Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat. 

2.TÉMAKÖR: A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

3.TÉMAKÖR: Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.  

4.TÉMAKÖR: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 

 tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 

 tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti összefüggéssel.  

5.TÉMAKÖR: Az energia 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

6.TÉMAKÖR: Alapvető térképészeti ismeretek 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

7.TÉMAKÖR: A Föld külső és belső erői, folyamatai 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 
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 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

8.TÉMAKÖR: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 

 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

 

 

Földrajz 

 

7. évfolyam 

1.TÉMAKÖR: Tájékozódás a földrajzi térben 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és digitális eszközöket. 

2.TÉMAKÖR: Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– bemutatja és értékeli lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, ismeri annak természeti és 

társadalmi erőforrásait; 

– szűkebb és tágabb környezetében földrajzi eredetű problémákat azonosít, magyarázza 

kialakulásuk okait. 

 

3.TÉMAKÖR: A Kárpát-medence térsége 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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– rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének 

természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a természeti és társadalmi 

adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség 

különbségeit; 

4.TÉMAKÖR: A földrajzi övezetesség rendszere 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– bemutatja a földrajzi övezetesség rendszerét, ismerteti az övezetek, övek kialakulásának 

okait és elhelyezkedésének térbeli jellemzőit;  

– összehasonlítja az egyes övezetek, övek főbb jellemzőit, törvényszerűségeket fogalmaz 

meg velük összefüggésben. 

5.TÉMAKÖR: Az Európán kívüli kontinensek földrajza 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű 

országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, 

szolgáltatásokat; 

– probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli 

kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;  

– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek 

kialakulásának okait és következményeit.  

6.TÉMAKÖR: Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására alkalmazott 

mutatókat; 

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 

következtetéseket von le;  

– értelmezi a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket, szolgáltatásokat;  

– megnevezi a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket. 
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8. osztály 

1.TÉMAKÖR: Európa földrajza 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű 

országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, 

szolgáltatásokat; 

– probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli 

kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;  

– ismerteti az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőit, példákkal igazolja 

világgazdasági szerepét. 

2.TÉMAKÖR: A Kárpát-medence térsége 2. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő 

következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló 

környezeti problémákat. 

3.TÉMAKÖR: Magyarország földrajza 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének 

természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a természeti és társadalmi 

adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség 

különbségeit; 

– összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál pl. hazai 

nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;  

– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi, 

környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában. 
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Fizika 

 

7. évfolyam 

 

Témakör: Bevezetés a fizikába 

− jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével; 

− értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket végez a 

mobiltelefon szenzorainak segítségével; 

− értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy saját 

maga által alkotott egyszerű elképzelés segítségével. 

Témakör: Mozgás, közlekedés és sportolás közben 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− tisztában van az önvezérelt járművek működésének elvével, illetve néhány járműbiztonsági 

rendszer működésének fizikai hátterével. 

Témakör: Lendület és egyensúly 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos). 

 

Témakör: Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben 

− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási 

jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát; 
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− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét. 

 

Témakör: Energia 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 

fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

− tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt lehetséges negatív 

hatásainak és az ezek elkerülésére használható fizikai eszközöknek és eljárásoknak (pl. 

porszűrés, szennyezők távolról való érzékelése alapján elrendelt forgalomkorlátozás). 

 

8. osztály 

 

Témakör: Hullámok 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 

fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára;  

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait 

(fénytörés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény 

egyenes vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát; 

− érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét. 

 

Témakör: Elektromosság a háztartásban 

− ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, 

elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működésének fizikai lényegét; 

− ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az energiatakarékosság 

módozatait, az érintésvédelmi és biztonsági rendszereket és szabályokat; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 
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− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik 

Ányos). 

 

Témakör: Világítás, fény, optikai eszközök 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 

háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait 

(fénytörés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény 

egyenes vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát. 

 

Témakör: Környezetünk globális problémái 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 

fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

-  ismeri az éghajlatváltozás problémájának összetevőit, lehetséges okait 

- tisztában van a hagyományos ipari nyersanyagok földi készleteinek végességével és e 

tény lehetséges következményeivel 

 

Témakör: Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 

társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 

természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási 

jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát;  
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− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik 

Ányos). 

Témakör: A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

 

 megismeri egy egyszerű laboratórium felépítését, anyagait és eszközeit; 

 megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a magyarázatot; 

 egyszerű modelleket (golyómodellt) használ az anyagot felépítő kémiai részecskék 

modellezésére; 

 ismeri a halmazállapot-változásokat, konkrét példát tud mondani a természetből (légköri 

jelenségek) és a mindennapokból; 

 tudja, hogy a keverékek alkotórészeit az alkotórészek egyedi tulajdonságai alapján 

választhatjuk szét egymástól, ismer konkrét példákat az elválasztási műveletekre (pl. 

bepárlás, szűrés, ülepítés); 

 megismeri néhány köznapi anyag legfontosabb tulajdonságait és az anyagok 

vizsgálatának egyszerű módszereit. 

 

Témakör: Az anyagi halmazok 

 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb 

mennyiségeket és azok kapcsolatát; 

 képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az elemekkel, vegyületekkel és 

keverékekkel kapcsolatban; 

 a részecskemodell alapján értelmezi az oldódást; 

 különbséget tesz elem, vegyület és keverék között; 

 tudja, hogy melyek az anyag fizikai tulajdonságai; 

 részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldatok összetételét; 

 példát mond a valódi oldatra és a kolloid oldatra. 

 

Témakör: Atomok, molekulák és ionok 
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Kémia 

 

7. osztály 

 

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

 megismeri egy egyszerű laboratórium felépítését, anyagait és eszközeit; 

 megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a magyarázatot; 

 egyszerű modelleket (golyómodellt) használ az anyagot felépítő kémiai részecskék 

modellezésére; 

 különbséget tesz elemi részecske és kémiai részecske, valamint atom, molekula és ion 

között; 

 szöveges leírás vagy kémiai szimbólum alapján megkülönbözteti az atomokat, 

molekulákat és ionokat; 

 ismeri a legfontosabb elemek vegyjelét, illetve vegyületek képletét; 

 tudja, hogy az atom atommagból és elektronburokból épül fel; 

 fel tudja írni a kisebb atomok elektronszerkezetét a héjakon lévő elektronok számával 

(Bohr-féle atommodell); 

 tudja, hogy az atom külső elektronjainak fontos szerep jut a molekula- és ionképzés során; 

 érti egyszerű molekulák kialakulását (H2, Cl2, O2, N2, H2O, HCl, CH4, CO2), és fel tudja 

írni a képletüket; 

 érti az egyszerű ionok kialakulását (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl-, O2-), és analógiás 

gondolkodással következtet az egy oszlopban található elemekből képződő ionok 

képletére; 

 érti az ionvegyületek képletének megállapítását; 

 ismeri a köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxigén, nitrogén, 

víz, metán, szén-dioxid, gyémánt, grafit, vas, réz, nátrium-klorid); 

 érti, hogy az atomok és ionok között jellemzően erősebb, a molekulák között gyengébb 

kémiai kötések alakulhatnak ki. 
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 ismeri a halmazállapot-változásokat, konkrét példát tud mondani a természetből (légköri 

jelenségek) és a mindennapokból; 

 tudja, hogy a keverékek alkotórészeit az alkotórészek egyedi tulajdonságai alapján 

választhatjuk szét egymástól, ismer konkrét példákat az elválasztási műveletekre (pl. 

bepárlás, szűrés, ülepítés); 

 megismeri néhány köznapi anyag legfontosabb tulajdonságait és az anyagok 

vizsgálatának egyszerű módszereit. 

 

Az anyagi halmazok 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb 

mennyiségeket és azok kapcsolatát; 

 képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az elemekkel, vegyületekkel és 

keverékekkel kapcsolatban; 

 a részecskemodell alapján értelmezi az oldódást; 

 különbséget tesz elem, vegyület és keverék között; 

 tudja, hogy melyek az anyag fizikai tulajdonságai; 

 részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldatok összetételét; 

 példát mond a valódi oldatra és a kolloid oldatra. 

 

 

Atomok, molekulák és ionok 

 különbséget tesz elemi részecske és kémiai részecske, valamint atom, molekula és ion 

között; 

 szöveges leírás vagy kémiai szimbólum alapján megkülönbözteti az atomokat, 

molekulákat és ionokat; 

 ismeri a legfontosabb elemek vegyjelét, illetve vegyületek képletét; 

 tudja, hogy az atom atommagból és elektronburokból épül fel; 

 fel tudja írni a kisebb atomok elektronszerkezetét a héjakon lévő elektronok számával 

(Bohr-féle atommodell); 

 tudja, hogy az atom külső elektronjainak fontos szerep jut a molekula- és ionképzés során; 

 érti egyszerű molekulák kialakulását (H2, Cl2, O2, N2, H2O, HCl, CH4, CO2), és fel tudja 

írni a képletüket; 
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 érti az egyszerű ionok kialakulását (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl-, O2-), és analógiás 

gondolkodással következtet az egy oszlopban található elemekből képződő ionok 

képletére; 

 érti az ionvegyületek képletének megállapítását; 

 ismeri a köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxigén, nitrogén, 

víz, metán, szén-dioxid, gyémánt, grafit, vas, réz, nátrium-klorid); 

 érti, hogy az atomok és ionok között jellemzően erősebb, a molekulák között gyengébb 

kémiai kötések alakulhatnak ki. 

 

8. osztály 

 

Témakör: Kémiai reakciók 

 a részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat; 

 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit (ütközés, energia); 

 ismeri a köznapi élet szempontjából legalapvetőbb kémiai reakciókat (pl. égési reakciók, 

egyesülések, bomlások, savak és bázisok reakciói, fotoszintézis); 

 ismer sav-bázis indikátorokat, érti felhasználásuk jelentőségét; 

 ismeri a katalizátor fogalmát, érti a katalizátorok működési elvének lényegét; 

 ismeri a korrózió fogalmát és a fémek csoportokba sorolását korrózióállóságuk alapján, 

érti a vas korróziójának lényegét, valamint a korrózióvédelem módjait. 

 

Témakör: Kémia a természetben 

 megérti és példákkal szemlélteti az emberi tevékenység és a természeti környezet 

kölcsönös kapcsolatát kémiai szempontok alapján; 

 ismeri természeti környezetének, azon belül a légkörnek, a kőzetburoknak, a természetes 

vizeknek és az élővilágnak a legalapvetőbb anyagait; 

 érti a globális klímaváltozás, a savas esők, az ózonréteg károsodásának, valamint a 

szmogoknak a kialakulását és emberiségre gyakorolt hatását; 

 kiselőadás keretében beszámol egy, a saját települését érintő környezetvédelmi kérdés 

kémiai vonatkozásairól; 

 azonosítja és példát hozfel a környezetében előforduló leggyakoribb, levegőt, vizet és 

talajt szennyező forrásokra; 
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 kiselőadás vagy projektmunka keretében ismerteti a háztartási hulladék összetételét, 

felhasználásának és csökkentésének lehetőségeit, különös figyelemmel a veszélyes 

hulladékokra; 

 konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy mérsékelje a környezetszennyezést (pl. 

energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás). 

 

Témakör: Kémia a mindennapokban 

 tisztában van azzal, hogy a bennünket körülvevő anyagokat a természetben található 

anyagokból állítjuk elő; 

 tisztában van vele, hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagokat a táplálékunkból 

vesszük fel zsírok, fehérjék, szénhidrátok, ásványi sók és vitaminok formájában; 

 tud érvelni a változatos táplálkozás és az egészséges életmód mellett; 

 képes a forgalomban lévő kemikáliák (növényvédő szerek, háztartási mosó- és 

tisztítószerek) címkéjén feltüntetett használati útmutató értelmezésére, azok 

felelősségteljes használatára; 

 tudja, hogy a különféle ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. meszet, betont, 

üveget) és fémeket (pl. vasat és alumíniumot) gyártanak; 

 ismeri a kőolaj feldolgozásának módját, fő alkotóit, a szénhidrogéneket, tudja, hogy 

ezekből számos termék (motorhajtóanyag, kenőanyag, műanyag, textília, mosószer) 

készül. 

 

 

 

Ének-zene 

 

5. évfolyam  

I. A magyar népzene 

A tanuló: 

– tudjon 13 dalt emlékezetbõl csoportosan, tisztán, érthetõ szövegkiejtéssel, pontos ritmusban 

elénekelni, – legyen képes a népzenei és honismereti tudás egységesítésére, összevonására, – 
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ismerje fel a népi hangszereket a hangzásukról, – végezzen gyûjtõmunkát lakóhelyének népi 

kultúrájáról, – legyen jártas a magyar népi hagyományok és szokások világában (megnevezése 

és célja), – a felsorolás szintjén, területhez kötve nevezze meg a népdalgyûjtõket, – 

különböztesse meg az új és régi stílusú népdalok jellemzõit, – tudjon beszélni Kodály Zoltán 

életérõl, munkájáról, – legyen képes egyszerû ritmus, dallam és szöveg rögtönzésére (2-3 ütem), 

ismerje fel a többször meghallgatott zenemûveket, feldolgozásokat (szerzõ – cím – mûfaj).  

Dalok 

1. Szent István millenniumi éneke 

2. Egressy–Vörösmarty: Szózat 

3. Csillagok, csillagok 

4. Erdõ, erdõ, de magas a teteje 

5. Megyen már a hajnalcsillag 

6. Megrakják a tüzet 

7. Gyõri kanász a dombon 

8. A csitári hegyek alatt 

9. Nem vagyok én... 

10. A pünkösdi rózsa 

11. Bárdos: Rétrehívó 

12. Bárdos: Régi táncdal 

13. Szõnyi: Postaváró       A kívülrõl megtanulandó dalok! 

  

Zenemûvek (teljes vagy részletek) 

1. Kodály: Ének Szent István királyhoz 

2. Egressy–Vörösmarty: Szózat 

3. Kodály: Gergely-járás 



110 
 

4. Bartók: Gyermekeknek II/33. 

5. Bartók: Mikrokozmosz I. – 12, 14, 31; II. 65. 

6. Kodály: Székelyfonó 

7. Kodály: Kállai kettõs 

8. Kodály: Pünkösdölõ 

9. Bárdos: Régi táncdal 

10. Bárdos: Magos a rutafa 

11. Szõnyi: Mit mos? 

12. Eredeti népzenei felvételek (vokális és instrumentális) 

II. Elméleti ismeretek 

A tanuló: 

– a tizenhatod értéket ismerje fel, reprodukálja s helyes elosztásban kottázza, írja le a különbözõ 

variációiban, – legyen képes abszolút és relatív módon szolmizálni és kottázni 1b elõjegyzéssel, 

– ismerje fel a dúr és moll hangsorokat, tudjon adott dallamot kvintváltással folytatni.  

III. Zenetörténeti korok, ismeretek 

A tanuló: 

– tudjon a három korszakból egy-egy éneket szépen, finoman, halkan megszólaltatni, – ismerje 

a tanult korok jellemzõit (összevetve más mûvészeti területekkel) mûfajait, hangszereit és 

zeneszerzõit, – nevezze meg az emberi hang hangszíneit, – ismerje fel a hangszereket a hallott 

hangszín és a megszólaltatás technikája, módja alapján, – tudatosítsa magában: minden zenének 

van célja és mondanivalója, – a meghallgatott zenemûvek fõtémáját tudja szolmizálni vagy 

dúdolni, – jusson el a felismerés szintjére: „Ki nyer ma?” játék során a zeneszerzõ, a mûfaj és 

a zenei apparátus megnevezésével. 

Dalok 

Kizárólag a memoriter dalok felsorolása: 

1. Salve Regina – gregorián 
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2. Palestrina: Száll, zeng a dal 

3.Bach: Már nyugosznak a völgyek 

Zenemûvek (teljes vagy részletes) 

1. Lassus: Visszhang 

2. Purcell: Trombita – fanfár 

3. Vivaldi: F-moll hegedûverseny: A tél 

4. Bach: G-dúr menüett 

5. Bach: Már nyugosznak a völgyek 

6. Bach: H-moll szvit 

7. Händel: Gyõzelmi kórus 

8.Händel: Tûzijáték 

   

6. évfolyam 

 

I. A magyar népzene 

A tanuló: 

– tudjon 9 magyar népdalt emlékezetbõl – csoportosan, karakteresen énekelni, a dallam és a 

szöveg egységének megteremtésével, – ismerje meg Békefi Antal és Olsvai Imre 

gyûjtõmunkáját, – tudjon idézni a tanult szokásokból és hagyományokból, – ismerje 

lakóterületének népzenei együtteseit (asszonykórus, Páva-kör, hangszeres együttesek, 

tánccsoportok). 

Dalok 

1. Õsszel érik babám 

2. Luca Panna 

3. Édesanyám, de sokszor kért a jóra 
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4. Zöld buborkát megcsípte a hideg dér 

5. Mit hoztunk kendteknek 

6. Ez a kislány belenéz a tükörbe 

7. Örvendetes napunk támadt 

8. A Vidrócki híres nyája 

9.Madárka, madárka  

Zeneművek:   1. Eredeti felvételek,    2.Kodály Zoltán: Mátrai képek 

III. Magyar történeti énekek 

A tanuló: 

– tudjon különbözõ korokból 7 magyar történeti éneket hangulatosan, érthetõ szövegmondással 

elénekelni, – határozza meg a dalokban elõforduló korabeli szavak, kifejezések jelentését, – 

ismerje fel a tanult hangszereket hangzás és alak alapján, – tudjon összefüggõen beszélni, 

Tinódi Lantos Sebestyén életérõl és mûveirõl, – értelmezze a históriás énekek, kuruc dalok és 

‘48-as dallamok üzenetét. 

Dalok 

1. Ah, hol vagy magyarok... 

2. Ti magyarok, már Istent imádjátok 

3. Egri históriának summája 

4. Csínom Palkó 

5. Vörösbársony süvegem 

6. A jó lovas katonának 

7.Él a magyar, áll Buda még 

Zeneművek 

1. Kodály: Ének Szent István királyhoz 

2. Lázár Attila: Ti magyarok 
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3. Szõnyi Erzsébet: Egri históriának summája 4.L. Kecskés András: Csínom Palkó 

III.Elméleti ismeretek 

Követelmények 

– ismerje fel hallás után és kottaképrõl a triolát, – legyen képes a 3/8-os és 6/8-os lüktetés 

megtartására, – tudja alkalmazni a módosító jeleket, – nevezze meg a kereszttel, majd b-vel 

módosított ABC-s hangokat, – tudjon kottázni egy kereszt (#) elõjegyzéssel ismerje fel és 

nevezze meg a szekund és a terc hangközöket 

IV. Zenetörténeti ismeretek 

A tanuló: 

– tudjon 7 klasszikus dalt szépen, a megfelelõ tempóban is dinamikával énekelni, – ismerje a 

bécsi klasszicizmus korának jelentõségét, – tudja megnevezni a mûfajokat és a kor zeneszerzõit, 

– ismerje fel a meghallgatott zenemûveket. 

Dalok 

1. Haydn: Szerenád 

2. Haydn: Szüreti kórus 

3. Mozart: Vágyódás a tavasz után 

4. Mozart: Az erdõt járva sípolok 

5. Mozart: Bûvös csengettyû 

6. Beethoven: A mormotás fiú dala 

7.Beethoven: Lángolj fel a lelkünkben 

Zenemûvek 

1. Haydn: D-moll vonósnégyes 

2.Haydn: G-dúr szimfónia 

3.Mozart: Egy kis éji zene 

4. Mozart: Varázsfuvola 
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5. Beethoven: Zongoraszonáta Op.13. 

6. Beethoven: D-dúr hegedûverseny 

7. Beethoven: IX. szimfónia 

 

7. évfolyam 

A tanuló: 

- tudjon 5 magyar népdalt énekelni, az érzelmi tartalmak, hangulatok és karakterek 

megjelenítésével, - legyen képes megkülönböztetni az új és a régi stílusú népdalokat, - tudjon 

5 romantikus dalt, kellemes hangvétellel, kifejező előadásmóddal énekelni, - tudja megnevezni 

a magyar és egyetemes zenekultúra egyéniségeit, kiknek életútját, műveit ismerteti, - tudja 

levezetni a népdal, népies dal, népies műdal és a műdal jelentésének tartalmát. 

  

8. évfolyam 

A tanuló: 

- tudjon 5 újonnan tanult népdalt énekelni, egyéni előadásban,– ismerje és mutassa be röviden 

Bartók Béla életét és művészetét, – tudjon tájékozódni és viszonyítani a zenei 

vonalrendszerben, – tudjon 2 műdalt emlékezetből zeneileg igényesen, kifejezően 

megszólaltatni, – tudjon beszélni a XX. századi zene irányzatairól, zeneszerzőiről. 

  

 

Rajz és vizuális kultúra 

 

5. évfolyam 

  

Gyakorlati feladatok: 

- barlangfestmények, az őskori emberábrázolás:  -barlangfestmény készítése 

- egy kihalt ősállat képrészletének kiegészítése, megalkotása fantázialénnyé 
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- mimikri  

- természeti formák, gyümölcsök, zöldségek látvány utáni tanulmányrajza 

- tónusozás, tónusskála 

- görög művészet – építészet, arányok, szobrászat, színház- mimika- maszk készítése,  

- római művészet- Etruszk művészet, építészet Colosseum készítése paírból 

- színelmélet : színek jellemzői – színezet, tónus, telítettség – színkör festése, monokróm 

kompozíció 

- színkeverés : a 12 tagú színkör színeivel színkompozíció festése 

- a  perspektivikus ábrázolás – a kör távlati képe, forgástestek 

Művészettörténet: 

- Az ősember művészete: barlangfestmények jellemzői 

- Mezopotámia művészete: Bábel tornya 

- Egyiptom művészete: - temetkezési szokások, sírépítmények ( masztaba, piramis és a 

sziklasír), az egyiptomi ábrázolás jellemzői a festményeken, a szobrokon. 

- Görög művészet: Minószi kultúra, görög istenek, templomok – oszloprendek, épülettípusok 

jellemzői, kerámiaedények 

- Római művészet: építészet – Colosseum, Pantheon, lakóház, vízvezetékek, szobrászat – Julius 

Caesar portréja, Cato és Portia sírszobra, Marcus Aurelius lovasszobra,  a rómaiak viselete 

 

6. évfolyam   

 

Gyakorlati feladatok: 

- tanulmányrajz készítése természeti formáról, faktúra, textúra 

- csendélet színes megjelenítése természeti formákról, absztrahálás 

- a népvándorlás korának művészete, tarsolylemez tervezés 

- üvegablak tervezése 
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- iniciálé tervezés 

- saját címer tervezése 

- egyirányos perspektivikus ábrázolással szoba rajzolása 

- természet utáni tanulmányrajz: a kéz 

- kéz megjelentése önálló élőlényként, megszemélyesítés, temperával 

- emberábrázolás: mozgássor vagy négy képből álló képsor tervezése 

- piktogram: kedvenc sportág emblémájának tervezése 

-színelmélet: színkontrasztok: színezet, tónus, hőfok, komplementer: valamelyikre egy kép 

festése 

-betűgrafika: monogram tervezése egy adott geometrikus alakzat formájához igazodva 

Művészettörténet: 

- Ókeresztény és bizánci művészet: - a keresztény templomtér jellemzői, Róma – Szent Péter 

Bazilika - 

keresztény jelképek, a Hagia Szophia templom kupolaszerkezetének jellemzése, 

díszítőművészet- Justicianus és kísérete mozaik 

- Honfoglaló magyarok művészeti emlékei, viseletek, fémművesség, palmetta 

- Román stílus jellemzői: építészet- dongaboltozat, latinkereszt alaprajz, bazilikális szerkezet, 

Ják, a pisai dómtér, festészet, épületszobrászat, iparművészet: a bayeux-i falikárpit, a magyar 

koronázási jelvények 

- Gótikus művészet jellemzői: építészet- alaprajz, a templom részei, csúcsíves szerkezet, Notre 

Dame, Visegrádi fellegvár, festészet: M. S. mester: Mária és Erzsébet találkozása, szobrászat, 

ereklyék – Szent László hermája 

- Reneszánsz művészet: építészet- paloták, a reneszánsz festészet- szobrászat- Leonardo da 

Vinci,  Raffaello, Michelangelo művészete,  
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7. évfolyam 

  

Gyakorlati feladatok: 

- tanulmányrajz, koponya, az arc részei, portré 

- tulajdonságok megjelenítése: karikatúra rajzolása, érzelemábrázolás- mimika 

- nyomtatott fél portré kiegészítése rajzolással, mérés, arányok tanulmányozása 

- axonometrikus ábrázolás: kocka axonometrikus szerkesztése 

- síkból térbe: tanulmányrajz készítése félbehajtott papír téglalapkülönböző nézetéről 

- képalakítás a megismert forma átalakításával: síklapok kapcsolásával, fantasztikus épület 

kialakítása, pl. mesebeli vár, palota, űrváros 

- a perspektíva- egy- két iránypontos perspektíva, utcarészlet 

- a forma átalakítása csonkolással: kétméretű axonometrikus kocka szerkesztése és csonkolása 

felezéssel, negyedeléssel. 

- fény-árnyék játék: térbeli kép készítése 

Művészettörténet: 

‐ A klasszicizmus: építészet- Református nagytemplom Debrecen,  Magyar Nemzeti Múzeum, 

Pantheon, szobrászat jellemzői: Ferenczy István: Pásztorlányka, festészet: id. Markó Károly – 

Visegrád, Jacques-Louis David – Horatiusok esküje, iparművészet- empire, 

‐ Romantika, historizmus, eklektika: építészet- Eiffel torony, Kristály- palota, Halászbástya, 

Operaház, Országház, szobrászat, festészet 

‐ Realizmus: Munkácsy Mihály: Siralomház, Rőzsehordó nő, Paál László:Út, Jean – F. Millet: 

Kalászszedők, népi építészet, tulipános láda 

‐ A barokk stílus jellemzői: - Szent Péter tér-Róma, Egri líceum épülete, Tihanyi bencés 

apátság, Rembrandt – Éjjeli őrjárat 

‐ A rokokó: rokokó stílusú ruha tervezése 

‐ Plen-air, Impresszionizmus: a műtermi festészet és a szabadtéri festészet összehasonlítása 
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‐ Pointillizmus, Posztimpresszionizmus összehasonlítása 

 

8. évfolyam  

 

Gyakorlati feladatok: 

‐ színismeretek összegzése: színkontrasztok, színellentétek,  alap, - másodlagos és semleges 

színek, a derítés fogalma, -képvariációk színekkel, önjel tervezése színekkel 

‐ a monokróm festészet: színek és érzelmek – geometrikus színkompozíció festése 

‐ szín és forma kapcsolata: önjel tervezése festéssel 

‐ sokszorosító eljárások, plakát tervezése 

‐ a designe fogalma, alapelvei, jellemzői- egy a jövőbeni jármű tervezése – rajz 

‐ tanulmány: drapéria rajzolása, egy v két ponton felfüggesztett textil 

‐ egyenes vonalakkal kialakított térhatású grafika készítése: V. Vasareli 

‐ a perspektíva: épület vagy utcarészlet grafikus megjelenítése 

‐ a forma átalakítása: állatot szimbolizáló jel tervezése 

‐ logó tervezése  

‐ álomkép festése 

 

Művészettörténet: 

- a szecesszió festészete, építészet, iparművészet, plakátművészet: A. Gaudí- Sagrada Familia, 

V. Horta: Tassel- ház, Klimt, H. de Toulouse- Lautrec, Zsolnay Vilmos, Rippl - Rónai József 

művészete 

‐ Modern művészet, avantgard, R. Magritte, F. Marc,  Picasso: Guernica, M. Chagall: Ádám és 

Éva 

‐ a fauvizmus – H. Matisse 

‐ A kubizmus: jelentése, jelentősebb képviselőinek felsorolása: Pablo Picasso: Női akt, 
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Gitár és hegedű, Tihanyi Lajos: Fülep Lajos portréja 

‐ A futurizmus: jelentése, a stílus jellemzői, főbb alkotók: Giacomo Balla: Kutya pórázon, 

Umberto Boccioni: Izmok mozgásban 

‐ Az expresszionizmus: jelentése, jelentősebb képviselői: Edvard Munch: A sikoly, Franz 

Marc Kék ló, kis sárga lovak 

‐ Szürrealizmus: jellemzői, - Salvador Dali művészete 

 

 

Technika és tervezés 

 

5. évfolyam 

 

Modellezés, tárgyalkotás technológiái 

 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, 

átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, 

felhasználhatóságát. 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a 

tanult munkafolyamatokat; 

 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

 alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket 

végez el; 

 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint 

reálisan értékeli; 

 értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi 

eredményesebb munkavégzés érdekében; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, 

javíthat annak állapotán; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 
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 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű probléma-felismerési, probléma megoldási 

képességgel; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit 

felismeri, és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

 

Kertészeti technológiák 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, 

javíthat annak állapotán; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit 

felismeri, és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 rendet tart a környezetében;  

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 esztétikai érzéke fejlődik 

 növénytermesztési, ápolási ismereteket, gyakorlatot szerez 

 

Háztartásökonómia, életvitel technológiái 

- ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai 

önellátás során munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, 

állatok gondozása stb.; 

- felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

- felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, 

javíthat annak állapotán; 

- otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit 

felismeri, és ismeri megelőzésük módját; 
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- takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

- rendet tart a környezetében; 

- törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

- szelektíven gyűjti a hulladékot; 

- ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; az egészségmegőrzés tevékenységeit 

Épített környezet, közlekedés 

 ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, 

szabályokat, viselkedési elvárásokat; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű probléma felismerési és probléma 

megoldási képességgel. 

 

Jeles napok, ünnepek  

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a 

tanult munkafolyamatokat; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, 

felhasználhatóságát; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

 

Épített környezet, Közlekedés 

 ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, 

szabályokat, viselkedési elvárásokat; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 

6. évfolyam 

 

Modellezés, tárgyalkotás technológiái 

- az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, 

átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, 

felhasználhatóságát. 
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 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a 

tanult munkafolyamatokat; 

 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a tevékenysége során; 

 alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és felületkezelő műveleteket 

végez el; 

 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott szempontok szerint 

reálisan értékeli; 

 értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket von le a későbbi 

eredményesebb munkavégzés érdekében; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, 

javíthat annak állapotán; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű probléma-felismerési, probléma megoldási 

képességgel; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit 

felismeri, és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetét; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos munkavégzés során; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

 

 Kertészeti technológiák 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, 

javíthat annak állapotán; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit 

felismeri, és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 rendet tart a környezetében;  

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 
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 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 esztétikai érzéke fejlődik, 

 Növénytermesztési, ápolási ismereteket, gyakorlatot szerez 

 

Háztartásökonómia, életvitel technológiái  

 ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében vállalt feladatait az iskolai 

önellátás során munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, öltözködés, növények, 

állatok gondozása stb.; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen környezetén, megóvhatja, 

javíthat annak állapotán; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit 

felismeri, és ismeri megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 

 ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit 

 

Jeles napok, ünnepek 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a 

tanult munkafolyamatokat; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, 

felhasználhatóságát; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit. 

 

Épített környezet, Közlekedés 

 ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, 

szabályokat, viselkedési elvárásokat; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 
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 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű probléma felismerési és probléma 

megoldási képességgel. 

 

7. évfolyam 

 

Komplex modellezési feladat (papír, fa, fém, műanyag, textil stb. alapanyagból 

- jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 

meghatározásában; 

- felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

- alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

- önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 

- környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ 

a rendelkezésre álló anyagokból 

- egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

- önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

- tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

- terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram 

segítségével készíti el és osztja meg; 

- a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

- anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a felhasználhatóság 

szempontja szerint; 

- a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 

- részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

- a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

- problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére; 
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 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti 

szempontokat; 

 

Táplálkozás és ételkészítés 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti 

szempontokat; 

 környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ 

a rendelkezésre álló anyagokból; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában. 

 

Textiltechnika 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ 

a rendelkezésre álló anyagokból; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát. 

Szabad alkotás 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja 

 

Kertészeti technológiák  

 tevékenységét társakkal együttműködve tervezi és végzi; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 
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 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; felismeri saját felelősségét 

életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan gazdálkodik a 

rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére. 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással 

használja; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére; 

 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában 

- a fizikai és digitális környezetből információt gyűjt a számára vonzó foglalkozások 

alkalmassági és képesítési feltételeiről, keresi a vállalkozási lehetőségeket, a 

jövedelmezőséget és a jellemző tanulási utakat. 

 

 

Német nyelv és irodalom 

 

5. évfolyam 

Tankönyv: Beste Freunde 1 

Szóbeli és írásbeli szövegértés 

A tanuló képes:  

- biztonságosan eligazodni a hétköznapi kommunikációs helyzetekben, a közlést egyszerű, 

érthető mondatokban kifejezni; 

- ismert irodalmi és közismereti szövegeket folyamatosan, kifejezően olvasni, megérteni, röviden 

összefoglalni; 
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- a kommunikáció különböző formáit használni: kérdésfeltevés, válaszadás, 

véleménynyilvánítás; 

- a szöveg vagy egy bekezdés lényegi információtartalmát megnevezni; 

- az elemi udvariassági formákat használni, a nem nyelvi kifejezőeszközöket különböző 

beszédhelyzetekben helyesen használni; 

- képeket és szemléltető anyagokat egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel leírni; 

- párbeszédes kommunikációs helyzetekben egyetértést, bizonytalanságot, elutasítást megfelelő 

nyelvi eszközökkel kifejezni; 

- rövid német és magyar nyelvű tartalmak lényegi elemeit a másik nyelven megnevezni. 

- a szövegre vonatkozó igaz és hamis állításokat megkülönböztetni és a szöveg alapján 

alátámasztani; 

- lineáris szöveg cselekményéhez kapcsolódó egyéni véleményt irányított kérdések segítségével 

megfogalmazni. 

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

A tanuló képes: 

- a kommunikációs célnak, helyzetnek és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzeteket 

létrehozni; 

- a tanult szövegeket szöveghűen és kifejezően tolmácsolni; 

- egyszerű szerkezetű szöveget önállóan elkészíteni; 

- szöveget alkotni az internetes műfajokban (pl. e-mail). 

- személyes élményeket, véleményt megfogalmazni; 

- tollbamondás után a helyesírási szabályok betartásával írni; 

- megadott szerkezeti jellemzőkkel és egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel, a helyzetnek 

megfelelő szöveget alkotni; 

- adott témát egyszerű nyelvi eszközökkel a lényegi elemek említésével összefoglalni; 

- rövid német és magyar nyelvi fordulatokat önállóan ill. szótár segítségével a másik nyelvre 

fordítani; 

- egy szöveg tartalmát visszaadni; 

- megadott szempontok alapján szöveget alkotni ( plakát, hirdetés); 

- párbeszédet megfogalmazni, előadni (pl.: telefonbeszélgetés); 

- saját véleményt ismertetni; 

- a szöveget kiegészíteni, átalakítani vagy tovább gondolni (pl. megkezdett történetet folytatni és 

befejezni). 

Anyanyelvi kultúra 
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A tanuló képes: 

- alapvető kommunikációs szituációkban viszonylagos biztonsággal részt venni és tananyagot 

feldolgozni; 

- véleményt nyilvánítani. 

Szókincs és ismeretek elsajátíttatása és mélyítése a tanulók mindennapjaihoz kapcsolódó 

témakörök alapján: 

A. Személyes életvitel 

Napi tevékenységek: 

Napirend 

Időpontok 

Családi élet 

Családi ünnepek 

Szociális kapcsolatok:  

Rokonság 

Barátság 

Bemutatkozás 

Külső, belső tulajdonságok 

Egészség–betegség:  

Orvosnál 

Gyakori betegségek 

Gyógyszer, gyógymód 

Szabadidő, hobbi: 

Szabadidős tevékenységek 

Sportágak 

Sport és egészség 

B. Társadalmi élet 

C. Iskola, képzés, hivatás  

Iskolaépület 

Iskolai mindennapok 
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Tantárgyak, órarend 

A tanítás formái, folyamata 

Foglalkozások, hozzájuk kapcsolódó tevékenységek, szerszámok, eszközök 

D. Gazdaság, technika, környezet 

Lakóhely és közvetlen környezete 

A mindennapi élet infrastruktúrája 

Közlekedés: járművek, útleírások 

Utazás 

Tájékozódás a városban 

Állatvédelem 

E. Politika és társadalom 

Szabályok állítása és betartása: házirend, az osztályközösség szabályai  

Ismeretek a nyelvről 

A tanuló képes: 

- a szófajok biztos felismerésére szövegkörnyezetben kérdőszavak segítségével; 

- különféle időben végbemenő cselekvéseket, történéseket megkülönböztetni; 

- az igeidőket beszédben és írásban helyesen használni; 

- a főnév nemét, számát, eseteit megnevezni, azokat beszédben és írásban használni; 

- lokális elöljárószókat felismerni és alkalmazni; 

-  a legalapvetőbb tárgy- és részes esettel álló elöljárószókat alkalmazni; 

- az alapvető és a megismert helyesírási szabályokat felismerni és tudatosan alkalmazni az írott 

szöveg megértési és alkotási folyamatában;  

- gyakran előforduló alaktani szerkezeteket képezni és jól használni; 

- egyszerű mondattani szerkezeteket jól alkalmazni; 

- a német nyelv standard változatában tanult szókészletet érezhető akcentus mellett hibátlanul és 

helyes hanglejtéssel kiejteni; 

- ismert szavakat, szerkezeteket helyesen leírni; 

- rövid saját szövegeket kielégítő biztonsággal leírni; 

- a legfontosabb írásjeleket túlnyomórészt helyesen alkalmazni.  

Szó- és mondattan 



130 
 

Szófajok: 

Ige: 

Ragozás jelenidőben, tőhangzóváltozás 

Igekötős igék (elváló, nem elváló) 

Visszaható igék 

Igeidők (Präsens, Perfekt) 

Igék szótári alakjai 

Segédigék (időbeli és módbeli) 

      Igemódok: kijelentő mód  

Főnév: 

Neme: hímnem, nőnem, semleges nem 

Száma: egyesszám, többes számú alakok 

Esetei: alany, tárgy, részes 

Névelő: 

Fajtái: határozott, határozatlan 

   Elöljárószó: 

   időhatározói elöljárószó 

   helyviszonyt kifejező elöljárószó 

   tárgy és részes esettel álló elöljárószó 

Számnév 

Fajtái: tőszámnevek, sorszámnevek, keltezés, idő kifejezése 

Névmás: 

Fajtái: személyes, kérdő, tagadó 

Határozószó: 

Fajtái: hely-, idő- és módhatározók 

Mondattan: 

Mondatfajták:  
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Kijelentő-, kérdő-, felszólító-, óhajtó mondat 

Helyesírás, központozás: 

Az írott nyelv normái, az írásjelek helyes használata. 

  

Irodalmi kultúra 

A tanuló képes: 

- a hazai német irodalomból vett, a korosztálynak megfelelő, rövid terjedelmű műköltészeti és 

népköltészeti alkotásokat elolvasni, tartalmukat megérteni és összefoglalni; 

- a jót és a rosszat, az igazságot és az igazságosságot irodalmi és közműveltségi szövegekben 

felismerni; 

- rövid véleményt az élmények és olvasmányok hatásáról megfogalmazni.  

Német és magyarországi német szerzők versei. 

Szerzők például: Paul Maar, Josef Guggenmos, Joachim Ringelnatz, James Krüss, Hans 

Manz, Martin Auer, Mira Lobe, Josef Michaelis, Valeria Koch, Christina Arnold,  

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte 

Mesék: 

Grimm: Kinder- und Hausmärchen 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsam

mlung.pdf 

http://bibliothek.hu/hu/2019/04/kinderreime-und-spruche-aus-werischwar/ 

Mondák: 

Der überlistete Teufel (In: Herger Ede: Der Teufelsgipfel) 

Otfried Preußler: Krabat (Megfilmesített monda) 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsam

mlung.pdf 

Magyarországi német szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései (példák) 

Edina Rieder-Erdőfy: Kinderstimmen 

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://bibliothek.hu/hu/2019/04/kinderreime-und-spruche-aus-werischwar/
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
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Igele-Bigele (Gyermekantológia) 

Michelisz József: Zauberhut 

Koch Valéria: Időfa 

Arnold Krisztina: Wolki und ihre Freunde 

 

6. évfolyam  

Tankönyv: Beste Freunde 2. tankönyv , munkafüzet, CD 

kiegészítő anyagok, szövegértés, kompetencia füzetek, digitális anyagok - internet 

Szóbeli és írásbeli szövegértés  

A tanuló képes 

- Biztonságosan eligazodni a hétköznapi kommunikációs helyzetekben, a közlést 

egyszerű, érthető mondatokban kifejezni. 

- Ismert irodalmi és közismereti szövegeket folyamatosan, kifejezően olvasni, megérteni, 

röviden összefoglalni. 

- A kommunikáció különböző formáit használni: kérdésfeltevés, válaszadás, 

véleménynyilvánítás. 

- Az elemi udvariassági formákat használni, a nem nyelvi kifejezőeszközöket különböző 

beszédhelyzetekben helyesen használni. 

- Képeket és szemléltető anyagokat egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel leírni; 

- Párbeszédes kommunikációs helyzetekben egyetértést, bizonytalanságot, elutasítást 

megfelelő nyelvi eszközökkel kifejezni. 

- Rövid német és magyar nyelvű tartalmak lényegi elemeit a másik nyelven megnevezni. 
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Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

A tanuló képes: 

- Rendezett, jól olvasható írást alkalmazni. 

- Tollbamondás után a helyesírási szabályok betartásával írni. 

- Megadott szerkezeti jellemzőkkel és egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel, a helyzetnek 

megfelelő szöveget alkotni. 

- Adott témát egyszerű nyelvi eszközökkel a lényegi elemek említésével összefoglalni. 

- Rövid német és magyar nyelvi fordulatokat önállóan ill. szótár segítségével a másik 

nyelvre fordítani. 

A tanulási képesség fejlesztése 

A tanuló képes: 

- A nyomtatott médiát szókincsbővítésre (pl. egy- és kétnyelvű szótár) használni. 

- Hallott egyszerű szövegből többszöri meghallgatás után az alapinformációkat 

megérteni. 

- Írott szövegben a feladat elvárásai szerint információt megtalálni. 

- Egyszerűbb szöveg lényegi elemeit kijelölni. 

- Információkat egymásra vonatkozó egyszerű mondatokkal ismertetni. 

Anyanyelvi kultúra 

A tanuló képes: 

- Szókincs és ismeretek elsajátíttatása és mélyítése a tanulók mindennapjaihoz 

kapcsolódó témakörök alapján: 

Személyes életvitel 
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Családi élet 

Ünnepek 

Szabadidő, hobbi  

Sport 

Külső, belső tulajdonságok 

Társadalmi élet 

Iskola, képzés, hivatás  

Iskolaépület 

Iskolai mindennapok 

A tanítás formái, folyamata 

100-nál nagyobb számok, évszámok 

Internet az iskolában 

Szabályok, tanulói jogok 

Foglalkozások, hozzájuk kapcsolódó tevékenységek, szerszámok, eszközök 

Gazdaság, technika, környezet 

Lakóhely és közvetlen környezete 

Lakás, családi ház berendezése 

A mindennapi élet infrastruktúrája 

Közlekedés: járművek, útleírások 

Számítógép 
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Internet 

Időjárás 

Politika és társadalom 

Szabályok állítása és betartása: házirend, az osztályközösség szabályai 

Ismeretek a nyelvről 

A tanuló képes: 

- Gyakran előforduló alaktani szerkezeteket képezni és jól használni. 

- A gyakran előforduló egyszerű mondattani szerkezeteket jól alkalmazni. 

- A német nyelv standard változatában tanult szókészletet érezhető akcentus mellett 

hibátlanul és helyes hanglejtéssel kiejteni. 

- Ismert szavakat, szerkezeteket helyesen leírni. 

- Rövid saját szövegeket kielégítő biztonsággal leírni. 

- A legfontosabb írásjeleket túlnyomórészt helyesen alkalmazni. 

Szó- és mondattan – Nyelvtani ismeretek 

Szófajok: 

Általános áttekintés, csoportosítás 

Ige: 

Ragozás jelenidőben, tőhangzóváltozás 

Igekötős igék (elváló, nem elváló) 

Visszaható igék 

Igeidők (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I.) 
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Igék szótári alakjai 

Segédigék (időbeli és módbeli) 

      Igemódok: kijelentő -, felszólító mód  

Főnév: 

Neme: hímnem, nőnem, semleges nem 

Száma: egyesszám, többes számú alakok 

Esetei: alany, tárgy, részes, birtokos eset 

Névelő: 

Fajtái: határozott, határozatlan 

Elöljárószó: 

   időhatározói elöljárószó 

   helyviszonyt kifejező elöljárószó 

   tárgy és részes esettel álló elöljárószó 

Számnév 

Fajtái: tőszámnevek, sorszámnevek, keltezés, idő kifejezése 

Névmás: 

Fajtái: személyes, kérdő, tagadó, visszaható 

Határozószó: 

Fajtái: hely-, idő- és módhatározók 

Mondattan: 
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Mondatfajták:  

Kijelentő-, kérdő-, felszólító-, óhajtó mondat 

Helyesírás, központozás: 

Az írott nyelv normái, az írásjelek helyes használata. 

Irodalmi kultúra 

- A hazai német irodalomból vett, a korosztálynak megfelelő, rövid terjedelmű 

műköltészeti és népköltészeti alkotásokat elolvasni, tartalmukat megérteni és összefoglalni.  

Ajánlott irodalom: 

Német és magyarországi német szerzők versei. 

Szerzők például: Paul Maar, Josef Guggenmos, Joachim Ringelnatz, James Krüss, Hans 

Manz, Martin Auer, Mira Lobe, Josef Michaelis, Valeria Koch, Christina Arnold,  

Mesék: 

Grimm: Kinder- und Hausmärchen 

Mondák: 

Der überlistete Teufel (In: Herger Ede: Der Teufelsgipfel) 

Otfried Preußler: Krabat (Megfilmesített monda) 

Magyarországi német szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései (példák) 

Edina Rieder-Erdőfy: Kinderstimmen 

Igele-Bigele (Gyermekantológia) 

Michelisz József: Zauberhut 

Koch Valéria: Időfa 
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Arnold Krisztina: Wolki und ihre Freunde 

 

7. évfolyam 

Nyelvhasználati kompetencia I. 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

A tanuló képes 

– szövegek tartalmának főbb gondolatait és információit a nyelv eszközeivel helyesen 

kifejezni; 

– tárgyak, leírások, események közvetítése során hasonlóságokat, illetve eltéréseket 

felfedezni, a megállapításokat logikus kritériumok alapján rendezni; 

– általános ismeretanyagot és speciális ismereteket is rendszerbe szedetten előadni; 

– a tanórán kívüli iskolai élethelyzetekben is tájékozódni és magát megértetni; 

– beszélgetésben részt venni, aktív szerepvállalást vállalni a dialógusban; 

– információhiány esetén célzottan dolgokra rákérdezni; 

  

Nyelvhasználati kompetencia II. 

Írásbeli szövegek megértése és értelmezése 

A tanuló képes 

− életkorának megfelelő szövegeket értően olvasni; 

− nyomtatott és elektronikus szövegek feldolgozásakor az értő olvasás stratégiáit 

alkalmazni; 

− a megértés egységeit–szó, kifejezés, tagmondat, mondat, bekezdés, teljes szöveg–

felismerni; 

− a szövegben meglévő tények és a személyes vélemény közötti különbséget kifejezni; 

− egyszerű nyelvi eszközökkel képeket leírni 

 Nyelvhasználati kompetencia III. 
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Írásbeli szövegalkotás 

A tanuló képes 

− olvashatóan, áttekinthetően, a mondanivalót tükröztetve, tagolt, írásképpel, a 

szövegtípusnak megfelelő formai jegyek használatával írni; 

− a mindennapokban megjelenő írott és elektronikus szövegeket írni (meghívó, e-mail, 

SMS, csetelés); 

− szövegek, ill. illusztráció közötti kapcsolatot megfogalmazni; 

− szövegalkotási, stilisztikai, nyelvhelyességi és helyesírási normákat betartani 

Nyelvhasználati kompetencia IV. 

   Általános interakciós készség 

A tanuló képes 

− információhiány esetén célzott kérdéseket feltenni; 

− szokásos tanórai helyzeteken kívül, az iskolai hétköznapokban is feltalálni és megértetni 

magát; 

− megfelelő nyelvi eszközökkel a beszélő és a hallgató szerepét váltogatni; 

− nyelvhasználati kompetenciáját az általános udvariassági szabályokhoz igazítva 

különböző helyzetekben és kielégítő nyelvi kifejezőeszközökkel alkalmazni; 

− mások érzelemnyilvánításaira megfelelően reagálni; 

− mások közléseit követni és reagálni azokra; 

− német nyelvű tartalmak lényegi elemeit magyarul összefoglalni; 

Nyelvtani és nyelvhelyességi kompetencia 

A tanuló képes 

− a tanórai témákhoz és a hétköznapi élet kommunikációs helyzeteihez kapcsolódó 

feladatokban helyes nyelvtani szerkezeteket alkalmazni; 

− az egyes kommunikációs helyzetekben biztonsággal részt venni és a tananyagot 

alapszókincs és egyszerű sablonok segítségével feldolgozni; 
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− a szócsaládok alkotásának segítségével szókincsét bővíteni; 

− a tanórán gyakran előforduló alaktani szerkezeteket felismerni, következetesen jól 

használni;  

− különböző tatalmú és szerkezetű mondatokat önállóan szerkeszteni, szóban és írásban a 

beszédhelyzetnek és a kommunikációs szándéknak megfelelően átalakítani; 

− a tanult szerkezeteket megközelítően biztos helyesírással leírni, a központozás alapvető 

formai és tartalmi szabályait megközelítően helyesen alkalmazni.  

Szófajok: 

Ige: 

főigék (Präsens, Präteritum, Perfekt); 

segédigék: sein, haben, werden; 

módbeli segédigék (Präsens, Präteritum); 

felszólító mód; 

elváló, nem elváló igekötők; 

igei vonzatok, tárgy és részes esettel állók. 

Főnév: 

nemek, egyes és többes szám, esetek. 

Melléknév:  

fokozás, ragozás (gyenge) 

Számnév: 

sorszámnevek. 

Névmás:  

személyes, visszaható, birtokos, mutató, kérdő, általános névmások. 



141 
 

Határozószó:  

hely-, idő-, módhatározók. 

Elöljárószók.  

tárgy- és részes esettel 

Hová? / Hol? 

Mondattan: 

A mondat felépítése, szerkezete, mondatfajták. 

Kötőszavak egyenes és KATI szórend 

Mondatrészek.  

Kijelentő-, kérdő-, óhajtó-, felszólító mondat. 

Szerkezet alapján: összetett mondat (mellérendelő, alárendelő).  

 Témakörök: 

Unsere Wohnung (Eine Wohnung beschreiben, etwas vergleichen, einen Rat geben) 

Freunde (Personen charakterisieren, über Gefühle sprechen) 

Feste feiern (Einen Vorschlag machen und ablehnen, über ein Fest berichten, etwas verneinen) 

Sport, Technik (Um Erlaubnis bitten, Ablehnung ausdrücken, Sportarten) 

In der Stadt, Wegbeschreibung (Nach dem Weg fragen, einen Weg beschreiben) 

Hausufgaben, Essen (Die Meinung sagen, etwas begründen, Tischdecken, Schule) 

Medien (Computer, Internet, einen Auftrag geben) 

Film, Wettbewerb 
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Reise (Städteausflug, jemanden begrüßen, Jemanden bitten oder auffordern) 

Plätze (Öffentliche Orte, über Lieblingssport sprechen, Zugehörigkeit ausdrücken) 

Im Cafe ( Bestellen, Gefühle, Kleidung, sich entschuldigen, Essen und Trinken bestellen) 

Praktikum (Berufe, Arbeit, über die Berufsausbildung sprechen, über berufliche Aktivitäten 

sprechen) 

Irodalmi kultúra 

A tanuló képes  

− elbeszéléseket, rövid történeteket, lírai műveket önállóan elolvasni, a művek tartalmát 

összefoglalni, a szereplőket jellemezni; 

− az irodalmi művekkel kapcsolatban egyéni benyomásokat, érzelmeket megfogalmazni; 

− a hazai német irodalomból vett alkotásokat elolvasni és értelmezni, véleményt alkotni, 

Közismereti témák 

A tanuló képes 

− érzelmeit megfelelő nyelvi eszközökkel kifejezni; 

− konfliktusok megoldásához szükséges szókapcsolatokat használni; 

− az egyes témákhoz kapcsolódó szókincset elsajátítani;  

− eseményeket bemutatni, élményekről beszámolni, a témára jellemző írásbeli szövegeket 

értelmezni, önállóan alkotni; 

− a legkülönfélébb kommunikációs szituációkban nyelvileg reagálni; 

− szituációkban a jellegzetes beszédpaneleket használni; 

− szókincsét bővíteni, ugyanazt a tartalmat más-más szavakkal kifejezni 

  

Személyes életvitel: 

Emberi kapcsolatok. 

Egészséges és egészségtelen életmód.  
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Sport, sportágak. 

Társadalmi élet: 

Ételek, étkezési szokások régen és ma.  

Ünnepek. 

Életmód ma és régen. 

Iskola, képzés, hivatás: 

Iskolai mindennapok, iskolán kívüli tevékenységek. 

Továbbtanulás, pályaválasztás.  

Kulturális élet, média: 

A média világa, ifjúsági adások.  

Gazdaság, technika, környezet: 

Turizmus, nyaralás, utazás. 

Német nyelvű országok  

A német nyelvterület országainak közigazgatási tagozódása.  

A tanulási képesség fejlesztése 

A tanuló képes 

− a tanulást támogató eljárásokat alkalmazni; 

− szótanulási eljárásokat alkalmazni;  

− nyomtatott és elektronikus forrásokat, keresőprogramokat használni; 

− szótárt célszerűen használni; 

− vázlatot készíteni; 
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8. évfolyam 

Nyelvhasználati kompetencia I. 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

A tanuló képes 

– szövegek tartalmának főbb gondolatait és információit a nyelv eszközeivel helyesen kifejezni; 

– tárgyak, leírások, események közvetítése során hasonlóságokat, illetve eltéréseket felfedezni, a 

megállapításokat logikus kritériumok alapján rendezni; 

– általános ismeretanyagot és speciális ismereteket is rendszerbe szedetten előadni; 

– a tanórán kívüli iskolai élethelyzetekben is tájékozódni és magát megértetni; 

– beszélgetésben részt venni, aktív szerepvállalást vállalni a dialógusban; 

– információhiány esetén célzottan dolgokra rákérdezni; 

Nyelvhasználati kompetencia II. 

Írásbeli szövegek megértése és értelmezése 

A tanuló képes 

 életkorának megfelelő szövegeket értően olvasni; 

 nyomtatott és elektronikus szövegek feldolgozásakor az értő olvasás stratégiáit 

alkalmazni; 

 a megértés egységeit–szó, kifejezés, tagmondat, mondat, bekezdés, teljes szöveg–

felismerni; 

 a szövegben meglévő tények és a személyes vélemény közötti különbséget kifejezni; 

 egyszerű nyelvi eszközökkel képeket leírni 

 Nyelvhasználati kompetencia III. 

Írásbeli szövegalkotás 

A tanuló képes 

 olvashatóan, áttekinthetően, a mondanivalót tükröztetve, tagolt, írásképpel, a 

szövegtípusnak megfelelő formai jegyek használatával írni; 

 a mindennapokban megjelenő írott és elektronikus szövegeket írni (meghívó, e-mail, 

SMS, csetelés); 
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 szövegek, ill. illusztráció közötti kapcsolatot megfogalmazni; 

 szövegalkotási, stilisztikai, nyelvhelyességi és helyesírási normákat betartani 

  

Nyelvhasználati kompetencia IV. 

   Általános interakciós készség 

A tanuló képes 

információhiány esetén célzott kérdéseket feltenni; 

megfelelő nyelvi eszközökkel a beszélő és a hallgató szerepét váltogatni; 

nyelvhasználati kompetenciáját az általános udvariassági szabályokhoz igazítva különböző 

helyzetekben és kielégítő nyelvi kifejezőeszközökkel alkalmazni; 

mások érzelemnyilvánításaira megfelelően reagálni; 

mások közléseit követni és reagálni azokra; 

német nyelvű tartalmak lényegi elemeit magyarul összefoglalni; 

Nyelvtani és nyelvhelyességi kompetencia 

A tanuló képes 

 a tanórai témákhoz és a hétköznapi élet kommunikációs helyzeteihez kapcsolódó 

feladatokban helyes nyelvtani szerkezeteket alkalmazni; 

 az egyes kommunikációs helyzetekben biztonsággal részt venni és a tananyagot 

alapszókincs és egyszerű sablonok segítségével feldolgozni; 

 a szócsaládok alkotásának segítségével szókincsét bővíteni; 

 a tanórán gyakran előforduló alaktani szerkezeteket felismerni, következetesen jól 

használni;  

 különböző tatalmú és szerkezetű mondatokat önállóan szerkeszteni, szóban és írásban a 

beszédhelyzetnek és a kommunikációs szándéknak megfelelően átalakítani; 

 a tanult szerkezeteket megközelítően biztos helyesírással leírni, a központozás alapvető 
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formai és tartalmi szabályait megközelítően helyesen alkalmazni. 

Általános ismeret: Szófajok: 

Ige: 

főigék (Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur I.); 

segédigék: sein, haben, werden; 

módbeli segédigék (Präsens, Präteritum); 

felszólító mód; 

feltételes mód (würde+Infinitiv); 

elváló, nem elváló igekötők; 

igei vonzatok, tárgy és részes esettel állók. 

Főnév: 

nemek, egyes és többes szám, esetek. 

Melléknév:  

állítmányi használat, fokozás, ragozás. 

Számnév: 

sorszámnevek. 

Névmás:  

személyes, visszaható, birtokos, mutató, kérdő, általános névmások. 

Határozószó:  

hely-, idő-, módhatározók. 
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Elöljárószók.  

Mondattan: 

A mondat felépítése, szerkezete, mondatfajták. 

Mondatrészek.  

Kijelentő-, kérdő-, óhajtó-, felszólító mondat. 

Szerkezet alapján: összetett mondat (mellérendelő, alárendelő).   

Ajánlott tananyag: Beste Freunde 2. 31. leckétől, Beste Freunde 3. tankönyv + munkafüzet 

+CD 

Grammatik: 

unbestimmetr Artikel+ Adjektiv im Nominativ 

Konjuktion wenn, trotzdem 

unbestimmter Artikel+Adjektiv im Akkusativ 

Nomen –n Deklination 

Konjuktiv II. können 

Verben mit Dativ, Akkustaiv 

Indirekte Frage 

Verben mit Präpositionen 

Syntax: Zeit vor Ort 

Präpositionen seit+Dativ, aus + Dativ 

Frageartikel: Was für ein? Welch-? 

zu + Infinitiv – brauchen+zu + Infinitiv 
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temporale Präpositionen 

finale Nebensätze: Konjuktion damit, um… zu 

Fragewort + Präpositionen, Pronomen wo/r/+ Präpositionen da/r/ 

Konjuktiv II. würde+ Infinitiv 

Artikel und Nomen im Genitiv 

Konjuktiv II. sollen 

temporale Nebensätze: Konjuktion während, bevor 

kausale Präposition wegen + Genitiv 

zweiteilige Konjuktion zwar…aber… 

Relativsatz 

indirekte Frage mit ob 

reflexive Verben 

Futur I.  

Irodalmi kultúra 

A tanuló képes  

 elbeszéléseket, rövid történeteket, lírai műveket önállóan elolvasni,  

 az irodalmi művekkel kapcsolatban egyéni benyomásokat, érzelmeket megfogalmazni; 

 a hazai német irodalomból vett alkotásokat elolvasni és értelmezni  

Közismereti témák 

A tanuló képes 

 érzelmeit megfelelő nyelvi eszközökkel kifejezni; 

 konfliktusok megoldásához szükséges szókapcsolatokat használni; 
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 az egyes témákhoz kapcsolódó szókincset elsajátítani;  

 eseményeket bemutatni, élményekről beszámolni, a témára jellemző írásbeli szövegeket 

értelmezni, önállóan alkotni; 

 a legkülönfélébb kommunikációs szituációkban nyelvileg reagálni; 

 szituációkban a jellegzetes beszédpaneleket használni; 

 szókincsét bővíteni, ugyanazt a tartalmat más-más szavakkal kifejezni 

Általános témakörök a helyi tanterv alapján 

Személyes életvitel: 

Emberi kapcsolatok. 

Egészséges és egészségtelen életmód.  

Sport, sportágak. 

Társadalmi élet: 

Ételek, étkezési szokások régen és ma.  

Ünnepek. 

Életmód ma és régen. 

Iskola, képzés, hivatás: 

Iskolai mindennapok, iskolán kívüli tevékenységek. 

Továbbtanulás, pályaválasztás.  

Kulturális élet, média: 

Zene, tánc. 

Zene, mint kulturális hagyomány.  

A média világa, ifjúsági adások.  
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Gazdaság, technika, környezet: 

Ipar, mezőgazdaság. Kézművesség. 

Turizmus, nyaralás, utazás. 

Német nyelvű országok  

Környezetvédelem. 

Politika és történelem: 

Magyarországi nemzetiségek. 

A német nyelvterület országainak közigazgatási tagozódása. 

Tankönyv témakörei:  

Mitgefühl /Enttäuschung ausfühlen – über ein Thema diskutieren 

Wetter/Klima 

Umwelt 

Schule – Veranstaltungen, Feste, Zweisprachigkeit/Fremdsprache 

Stadtbesichtigung- Reisen  

Mensch und Tier – Soziales Engagement, Beziehungen- Freundschaften 

Essgewohnheiten 

App- digitale Techniken 

Verkehr 

Mode-Aussehen – Eigenschaften, Einkaufen 

 A tanulási képesség fejlesztése  
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A tanuló képes 

 a tanulást támogató eljárásokat alkalmazni; 

 szótanulási eljárásokat alkalmazni;  

 nyomtatott és elektronikus forrásokat, keresőprogramokat használni; 

 szótárt célszerűen használni; 

 vázlatot készíteni; 

 

 

Angol nyelv 

 

5. évfolyam 

 

Angol nyelvi funkciók az 5. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 

példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good 

morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m 

OK.) 

 köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

 bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.) 

 információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are 

you? I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th 

July. What’s your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? 

Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I 

haven’t.) 

 hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?) 

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

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! 

Happy Easter!)  

 alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  
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 akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would 

like …)  

 kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, 

I can’t.)  

 betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák az 5. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

 

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

Who is he? What’s that?) 

 szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for 

breakfast. I don’t like cheese. Do you play tennis?)  

 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? I’m 

not listening. I’m leaving.) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?) 

 birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s 

brother …) 

 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children) 

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, 

third…) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I’ve 

got a lot of/few CDs.) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money.) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, 

on, under, opposite, next to, between …) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice 

a week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s 

eight.  It’s quarter to eight.) 

 

 

6. évfolyam 

 

Angol nyelvi funkciók a 6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 

példák): 
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 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és 

e-mailben (Dear Peter, Best wishes) 

 véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you 

think? I think …) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s 

your opinion about …? I think …) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

 nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for me?)  

 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to 

the cinema? Yes, sure.)  

 meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d 

like to invite you to my party.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read 

the text, please.) 

Angol nyelvi elemek, struktúrák a 6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

 

 létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? Was 

he…? Who was  there? What was that?) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I 

didn’t see the film. Did you visit Joe?)  

 jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.) 

 minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.) 

 minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse) 

 modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.) 

 szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, 

those), kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), 

some/any (There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got 

any matchboxes. There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), 

határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody) 
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7. évfolyam 

 

Angol nyelvi funkciók a 7. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 

példák): 

 megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

 bemutatkozás megfogalmazása (Let me introduce myself.) 

 személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your favourite subject? 

It’s maths.) 

 hogylét iránti érdeklődés és reakció (What’s the matter? I feel…) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. Don’t worry about it. It 

doesn’t matter.) 

 jókívánságok kifejezésekor a reakció megfogalmazása (Thank you, the same to you.) 

 telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

 megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben (Dear John, Best wishes, Love,)     

 véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What’s your 

opinion? In my opinion…, What do you think about …? I think …) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? I think it’s…)  

 képesség kifejezése (Can you speak French? Are you able to ride a horse? I can 

understand French. I am unable to ride a horse.) 

 szükségesség kifejezése (Do I have to ...? Do I need to …?  You must … We have to …)  

 szándék, kívánság kifejezése (What would you like to do? Would you like to have a 

rest? I’d like to see that film.) 

 dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like?) [dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What 

is it like? It’s …, It’s made of …, It’s used for ...)] 

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák a 7. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

 Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I 

didn’t see the film. Did you visit Joe?)  

 jövő idejűség kifejezése: ’will’ (When will you be fourteen? I’ll help you.) 

 birtoklás kifejezése múlt időben: ’have’ (I didn’t have many friends at school.) 

 birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.) 
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8. évfolyam 

 

Angol nyelvi funkciók a 8. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 

példák): 

 visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

 nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand 

me? Is it clear? Sorry, what does that mean?) 

 betűzés kérése, betűzés (It spells …) 

 felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast.) 

 öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about it?  What do you think of that? 

How do you feel about it? Great!  I’m glad to hear that. I’m so pleased that…, Good for 

you. I feel so happy for … I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, dear! I feel 

so sorry for …)  

 elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you think of…? Are you 

pleased with …? Are you happy with …?) [elégedettség, elégedetlenség, bosszúság 

kifejezése (What do you think of…? Are you pleased with …? Are you happy with …? 

Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. That was fine/good/ nice. I’m quite 

satisfied with … I’m quite happy with … I’m quite pleased with … It’s not good enough. 

That wasn’t very good.)] 

 csodálkozás kifejezése (How come? Is he? What a surprise!) 

 javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)  

 meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to 

come.) 

 információkérés, -adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the 

boss here? Yes, he is.) 

 egyetértés, egyet nem értés (Do you agree? What’s your opinion? How do you feel about 

it? I agree. I don’t agree. I don’t think so.) 

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

 egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

Angol nyelvi elemek, struktúrák a 8. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

 időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.) 
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 minőségi viszonyok: hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (Tom’s younger 

than Sue. Mary is more beautiful than Sue.) 

 modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ segédigével (You mustn’t smoke here.) 

függő beszéd kifejezése jelen időben (He says 

 

 

 

 

 


