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A Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola vizsgaszabályzata 

 

Érvényes: 2018. november 12. napjától 

 

 

 1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

 

1.1 A vizsgaszabályzat célja 

 

Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga 

(osztályozó vizsga, javítóvizsga, különbözeti vizsga) 

követelményeit, 

részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)  

és az értékelés rendjét  

a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg, és a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza. A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításakor figyelemmel kell lenni a 

köznevelési törvény végrehajtása érdekében készül 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 65-

72.§-ainak rendelkezéseire.  

 

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi 

vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az 

intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni. A szabályosan megtartott 

tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

 

 

1.2 A vizsgaszabályzat hatálya 

 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

osztályozó vizsgákra, 

különbözeti vizsgákra, 

javítóvizsgákra 

vonatkozik. Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság 

megbízott tagjaira. 

 

 

2. Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

 

2.1 A vizsgatantárgyak követelményrendszere 

 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában és helyi tanterveiben található követelményrendszerével. 

 

 

2.2 Az értékelés rendje 

 

Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását 

követően a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása 

pontozásos rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható 

maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni.  
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Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli 

maximális pontszáma – az idegen nyelv vizsgatantárgy kivételével – a teljes vizsgára kapható 

pontszám 60%–ával egyezik meg. Idegen nyelv esetében az írásbeli pontszáma az összes 

pontszám 80%-ával azonos. 

 

 

A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért 

pontszámok összege alapján az osztályzat a követezőként határozandó meg: 

1–39% – elégtelen 

40–59% – elégséges 

60–74% – közepes 

75–89% – jó 

90–100% – jeles. 

Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell 

alkalmazni. 

 

Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni, 

akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie. 

 

 

2.3 A vizsgatárgyak részei és követelményei 

 

2.3.1 Írásbeli és szóbeli vizsga a következő tantárgyaknál szükséges: 

  

Magyar nyelv és irodalom 

 Matematika 

 Idegen nyelv (angol/német) 

 Fizika 

 Biológia 

 Földrajz 

 Kémia 

  

 

Írásbeli vizsga és szóbeli vizsga: maximum 45 perc, amely az adott évfolyam helyi tantervi 

tananyagát kéri számon. A vizsgázó a vizsga során az adott évfolyam anyagában szereplő 

ismeretanyagról ad számot. 

A minimum követelmények a vizsgaszabályzat mellékleteként megtekinthetők.  

 

 

2.3.2. Írásbeli vizsga a következő tantárgyaknál szükséges: 

  

Informatika 

 

Az írásbeli vizsga maximum 45 perc, amely az adott évfolyam helyi tantervi tananyagát kéri 

számon. A vizsgázó a vizsga során az adott évfolyam anyagában szereplő ismeretanyagról ad 

számot. 

A minimum követelmények a vizsgaszabályzat mellékleteként megtekinthetők. 

 

2.3.3. Szóbeli vizsga a következő tantárgyaknál szükséges: 

 

 Történelem 
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A Szóbeli vizsga maximum 45 perc, amely az adott évfolyam tananyagát kéri számon. A 

szaktanárnak tételsort kell összeállítania, amely tartalmazza az elmélet számonkérését, 

ugyanakkor ahhoz kapcsolódó feladatmegoldást is. 

A minimum követelmények a vizsgaszabályzat mellékleteként megtekinthetők 

 

 

2.3.4. Gyakorlati vizsga a következő tantárgyaknál szükséges: 

 

Testnevelés 

 

A gyakorlati vizsga maximum 45 perc, amely az adott évfolyam helyi tantervi tananyagát kéri 

számon.  

A minimum követelmények a vizsgaszabályzat mellékleteként megtekinthetők 

 

 

2.3.5 Portfólió bemutatása a következő tantárgyaknál szükséges: 

 

  Ének–zene 

 Rajz és vizuális kultúra 

 Technika 

 

A vizsga egy minimum öt darabból álló portfolió benyújtása a tanuló éves (féléves) 

munkáiból.  

 

 

A vizsgaszabályzat módosítását az intézmény pedagógiai programjának módosításával 2018. 

november 12-én fogadta el a nevelőtestület. A módosított vizsgaszabályzat 2018. 

november13-án lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2018. november 12. 

 

 

 

Bartok Péter 

igazgató 
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MELLÉKLET 

 

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

1. évfolyam 

A tanuló képes legyen: 

 egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való 

válaszadásra 

 meghallgatott vagy olvasott mese, történet elmondására segítséggel 

 az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban 

(köszönés, bemutatkozás, kérés, köszönetnyilvánítás) 

 a tanult memoriterek elmondására 

 a magyar ábécé betűinek felismerésére, összeolvasására 

 kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok  

(a tanuló fejlettségi szintjének megfelelő) néma és hangos olvasására 

 másolásra kötött betűkkel írott mintáról; a saját nevének önálló,helyes leírására 

 a j hang helyes jelölésére a taneszközökből megismert szavak körében 

 szavak írására másolással: betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélkül. 

2. évfolyam 

A tanuló képes legyen: 

 ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására 

 kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására 

 a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias 

viselkedésre 

 a tanult memoriterek szöveghű elmondására 

 szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasására 

 olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre 

 tartalmilag tisztázott és megértett szöveg felkészülés utáni felolvasására; a  felolvasott 

szöveg mondatokra tagolására: szünettartás, levegővétel 
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 8 - 10 soros, a tanulóknak ismert témájú szöveg önálló megismerésére, megértésének 

igazolására kérdések megválaszolásával 

 az ábécérend ismertetésére 

 a hosszú hangok jelölésére írásban 

 a szókészlet szavainak hibátlan lejegyzésére, tollbamondásra, a kiejtéstől eltérők 

másolására 

 a j hang biztos jelölésére 20 (a tanulók által gyakran használt) szóban 

 a szöveg mondatokra tagolására ; a mondatok nagybetűvel való kezdésére, szavakra 

bontására 

 a szavak elválasztására a szótagolás szabályai szerint  

 rendezett írásra, a betűket olvashatóan alakítani és egymáshoz kapcsolni. 

 

 

3. évfolyam 

A tanuló képes legyen: 

 értelmesen és érthetően kifejezni gondolatait 

 aktivizálni szókincsét a szövegalkotó feladatokban 

 használni  a  mindennapi  érintkezésben  az  udvarias  nyelvi  fordulatokat;  

beszédstílusát  igazítani beszélgető partneréhez 

 bekapcsolódni a csoportos beszélgetésbe, történetalkotásba, közös élményekről, 

tevékenységekről való beszélgetésekbe 

 felkészülés után folyamatosan, érthetően felolvasni ismert szöveget; felolvasása 

értelmező, az írásjelek szerint tagolt, hanglejtése és tempója az élőbeszédhez közelítő 

legyen 

 életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű olvasmányt megérteni néma olvasás 

útján 

 a memoriterek szöveghűen elmondására 

 adott vagy választott témáról 5 - 8 mondatos elbeszélő fogalmazás készítésére a tanult 

fogalmazási ismeretek alkalmazásával 

 megnevezni és megfelelően jelölni a tanult mondatfajtákat 
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 felismerni a tanult szófajokat, és megnevezni azokat szövegben is 

 a begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazni a tanult helyesírási 

szabályokat; írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. 

4. évfolyam 

A tanuló képes legyen: 

 értelmesen és érthetően kifejezni gondolatait 

 használni  a  mindennapi  érintkezésben  az  udvarias  nyelvi  fordulatokat;  

beszédstílusát  igazítani beszélgető partneréhez 

 előzetes felkészülés után: szöveghű, folyamatos, a tartalmat kifejező felolvasásra az 

élőbeszéd üteméhez közelítő tempóban, szabályos hanglejtéssel  

 életkorának megfelelő témájú és nehézségű szöveg önálló (néma) olvasására, a 

szövegértés bizonyítására feladatok megoldásával  

 a memoriterek szöveghű előadására: törekedjen az érzelmek kifejezésére, a hallgatósággal 

való kapcsolattartásra 

 adott vagy választott témáról 10 - 12 mondatos elbeszélő / leíró fogalmazás készítésére 

a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával 

 felismerni a tanult szófajokat, és megnevezni azokat szövegben is 

 a begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazni a tanult helyesírási 

szabályokat; írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. 

 

5. évfolyam 

 

MAGYAR IRODALOM 

 

- A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni a tk. prózai és verses 

szövegeit. Az ismert szövegeket tudja értelmezni. 

- 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, Alföld, Egy estém otthon, Arany: 

Családi kör, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, stb). 

- Ismerje és tudja vázlatosan elmondani Petőfi életét 

- Ismerje és tudja elmondani a János vitéz, a Tündérszép Ilona, a Fehérlófia, A Pál utcai 

fiúk tartalmát. 

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

népdal, regény, mese, monda 

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

tanári segítséggel ismerje fel őket. 

- Tudja elmondani az alábbi műveket önállóan (memoriterek): 
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o Petőfi: János vitéz 1. fejezet / 1-6.vsz. 

o Az alföld (1-2.) 

o Arany: Családi kör (1.vsz.) 

- Legyen képes 10-12 mondatban összefüggően leírni egy történetet: meseírás, elbeszélés 

 

MAGYAR NYELVTAN 

 

- A tanuló írása legyen rendezett, olvasható. 

- Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 

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

- Tudja, mit jelent a kommunikáció szó, mik a tényezői. 

- Tudja felsorolni a beszélőszerveket. 

- Ismerje a következőket: hangok felosztása, a magán- és a mássalhangzók felosztása. 

- Ismerje a mély és magas magánhangzókat, a zöngés és zöngétlen mássalhangzókat. 

- Tudja, mi a hangrend törvénye, és azt ismerje fel a szavakban, ill. maga is tudjon 

példákat gyűjteni. 

- Tudja felsorolni és alkalmazni a helyesírási alapelveket: a kiejtés, a hagyomány, a 

szóelemzés és az egyszerűsítés elvét. 

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

alkalmazni. 

- Az elválasztás szabályait elsajátítva tudjon helyesen szótagolni. 

- Tegyen különbséget egyjelentésű és többjelentésű szó között, legyen képes rokon 

értelmű kifejezéseket gyűjteni, ismerje fel az ellentétes jelentésű szavakat. 

- Legyen képes egyszerűbb szavakat elemeire bontani /szótő+toldalék/ 

 

 

6. évfolyam 

 

MAGYAR IRODALOM 

 

- Monda: fogalma, fajtái – egy monda tartalmának ismertetése 

- Arany János: Toldi: 

 - a mű szerkezete, a főhős jellemzése, stílusa és verselése, 

 - az elbeszélő költemény fogalma, a cselekmény ismerete 

- Népdalok és műdalok: költői képek és alakzatok felismerése 

- Balladák: a ballada fogalma és jellemzői – egy ballada tartalma 

- A történelmi regény: Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 - a cselekmény ismertetése 

- a főszereplők jellemzése 

- a magyarok szerepének értékelése 

 

- Versek a magyar múltból: J. Pannonius, Balassi, Csokonai rövid életrajza, 

 egy-egy verse 

- Fazekas Mihály: Lúdas Matyi - rövid tartalom 

Memoriterek: Arany: Toldi /Előhang, 1. ének-1-2. vsz./ 

 A walesi bárdok /1-6. vsz./ 

 J. Pannonius: Pannónia dicsérete 

 Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez /1-2. vsz./ 

 

MAGYAR NYELVTAN 

 



8 

 

- A tanuló rendelkezzen az 5. osztályban tanult nyelvtani-kommunikációs ismeretekkel. 

- Ismerje fel a magánhangzókat, a mássalhangzókat, különböztesse meg a szótövet és a 

 toldalékokat, a helyesírási alapelveket. Alkalmazza helyesen a tanult kommunikációs, 

 grammatikai és helyesírási szabályokat. 

- A tanuló legyen képes az alábbi ismeretek elsajátítására: 

Kommunikáció: 

A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi jelei szóban és írásban 

Szövegtípusok alkotása: élménybeszámoló, elbeszélés, jellemzés /10-12 mondat/ 

Nyelvtani ismeretek: 

Nagyobb szófaji csoportok és főbb sajátosságaik megnevezése: 

ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek, viszonyszók, 

mondatszók 

Helyesírás: 

Írása legyen jól olvasható, rendezett. Diktálás után a tanuló képes legyen hibáit kijavítani az 

írott 

szövegben. 

Az alapvető és gyakran használt tulajdonnevek helyesírása legyen hibátlan. 

 

 

 7. évfolyam 

 

MAGYAR IRODALOM 

 

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

művek 

tartalmáról szabatosan beszámolni. 

- Ismerje a reformkor legfőbb jellemzőit,t tudja elhelyezni a korban, ismerje kulturális 

intézményeit, tudja íróit, költőit felsorolni. Tudja megfogalmazni, hogy mit tanultunk 

irodalomból a 7. osztályban, vagyis a tanult írókat, költőket irodalmi alkotásokat tudja 

felsorolni. 

- Tudja felsorolni az irodalmi műnemeket és műfajokat. / líra, epika, dráma - dal, elégia, 

epigramma, regény, novella, ballada, óda/ 

- Ismerje a következő költők életét vázlatosan a tk. 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. 

- Tudja a következő memoritereket: Himnusz, Szózat, Reszket a bokor, mert… + még két a 

tk.- 

ből szabadon választott Petőfi-verset. 

- Legyen tisztában a kijelölt kötelező olvasmány: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

cselekményével, tudja felsorolni a főszereplőket. 

- Ismerje és tudja elmondani a következő két Mikszáth-novella cselekményét: Bede Anna 

tartozása, A néhai bárány. 

- Legyen képes egy 15-20 mondatból álló összefüggő írásbeli szöveget alkotni / leírás, 

elbeszélés leírással/ 

 

MAGYAR NYELVTAN 

 

- Rendelkezzen a tanuló a 6. osztályban tanult nyelvtani ismeretekkel: ismerje fel a 

következő szófajokat: főnév, melléknév, számnév, névmás, igék, névelő. Ismerje a 

névszók fogalmát. 
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- Tudja felsorolni az alárendelő szószerkezetek fajtáit ( tárgyas, jelzős, határozós), 

ismerje a mondatrészek jelölését (aláhúzási módját, jelölését az ágrajzban). 

- 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. 

- Ismerje fel a határozós szószerkezetek gyakoribb fajtáit: hely, idő, ok, cél, eszköz, 

társ, mód, állapot, szám, részes, ismerje jelölésük módját. 

- Ismerje fel a következő jelzőket: minőség, mennyiség, birtokos. 

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

javítani. Az alapvető és gyakran használt tulajdonneveket írja hibátlanul. 

 

 

 

8. évfolyam 

 

MAGYAR IRODALOM 

 

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

tartalmának elmondására. 

- Szövegalkotás: önéletrajz írása minta alapján 

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

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

- Tudja a már tanult irodalmi műfajokat műnemek szerint elrendezni / líra, epika, dráma - 

dal, elégia, epigramma, regény, novella, ballada, óda/ 

- Ismerje a következő költők életét vázlatosan, a tk.-ben lévő szöveg alapján: Ady Endre, 

Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász Gyula, József 

Attila, Radnóti Miklós, Tamási Áron 

- Legyen tisztában az új fogalmakkal: szimbólum, lélektani novella 

- Tudjon 3 idén tanult költeményt. (szabadon választható) 

- Tudja elmondani Móricz Zsigmond: Hét krajcár című novellájának tartalmát. 

- Ismerje Tamási Áron Ábel c. regényének tartalmát, ismerje a szereplők nevét. 

- Tudjon az alábbi irodalmi alkotásokról legalább 10-12 összefüggő mondatot mondani: 

 Ady Endre: Az Értől az Oceánig 

 El a faluból, Hazamegyek a falumba 

 A föl-földobott kő 

 Lédával a bálban 

 Őrizem a szemed 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár 

30 

Kosztolányi Dezső: Ötévi fegyház 

Tóth Árpád: Körúti hajnal 

Juhász Gyula: Milyen volt …, Anna örök 

József Attila: Tiszta szívvel, Születésnapomra 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

 

MAGYAR NYELVTAN 

 

- Rendelkezzen a tanuló az előző években szerzett nyelvtani ismeretekkel minimális 

szinten. 

- Ismerje fel a mondatokat a beszélő szándéka szerint, az írásjeleket helyesen alkalmazza a 
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- mondatok végén. 

- Tudja megkülönböztetni az egyszerű és az összetett mondatokat. 

- Tudja elmondani az alárendelő összetett mondatok ismérveit, fajtáit, egyszerűbb összetett 

mondatot tudjon ábrázolni. 

- Ismerje a mellérendelő összetett mondatok fajtáit, jeleit, néhány kötőszót, és tudjon 

elemezni egyszerűbb mellérendelő összetett mondatot. 

- Írásképe legyen olvasható, áttekinthető. 

- Tudjon szöveget leírni hallás után, 10-15 mondatot kb.10 perc alatt. Írástempója legyen 

megfelelő. 

- Az alapvető tulajdonneveket írja helyesen. 

- Ismerje a mondatvégi és mondatközi írásjeleket, tudja kis hibával alkalmazni. 

- Rendelkezzen minimális nyelvtörténeti ismerettel: tudja felsorolni nyelvrokonainkat, tudja 

jellemezni a magyar nyelv természetét. 

- Legyen fogalma a nyelvjárásokról, a nyelvváltozatokról. 

 

 

MATEMATIKA  

 

 

1. évfolyam 

 

A tanuló képes legyen: 

 halmazok összehasonlítására az elemek száma szerint 

 a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes 

használatára 

 számok olvasására, írására  

 természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására 

 matematikai jelek: +    = >  <  ismeretére, használatára 

 összeadni, kivonni, pótolni 

 fejben számolni 

 páros és páratlan számok megkülönböztetésére 

 irányok felismerésére, megnevezésére 

 növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, a 

sorozat folytatására 

 

 

2. évfolyam 

A tanuló képes legyen: 

 állítások igazságtartalmának eldöntésére 

 közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére 

 a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes 

használatára 

 számok olvasására, írására 

 a számok helyének jelölésére a számegyenesen 
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 a számszomszédok megnevezésére 

 természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására 

 számok képzésére, bontására helyi érték szerint 

 matematikai jelek: +      :  =   > < ismeretére, 

használatára 

 összeadni, kivonni, szorozni, osztani  

 fejben számolni 

 a műveletek sorrendjének felismerésére 

 a szöveges feladat értelmezésére, megjelenítésére rajz 

segítségével, leírására számmal 

 a testek és a síkidomok megkülönböztetésére 

 növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának 

felismerésére, a sorozat folytatására 

 

 

3. évfolyam 

 

A tanuló képes legyen: 

 adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni 

 közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére 

 a helyi, az alaki és a valódi érték ismeretére, 

értelmezésére 

 római számok olvasására, írására (I, V, X, L, C, D, M) 

 természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására 

 alkalmazni a becslést és a kerekítést 

 ismerni az összeg, különbség, szorzat, hányados 

fogalmát 

 a műveletek sorrendjének ismerésére és helyes 

alkalmazására 

 írásban háromjegyű számokat összeadni, kivonni és  

 a műveletek ellenőrzésére 

 szöveges feladatokat megoldani a megoldási algoritmus 

alkalmazásával 

 használni a szabvány mértékegységeket, átváltások 

elvégzésére szomszédos mértékegységek között 

 egyszerű módszerekkel felismerni és létrehozni 

háromszöget, négyzetet, téglalapot 

 növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának 

felismerésére, a szabály követésére 

 meghatározni a szabályt egyszerű formában; a hiányzó 

elemeket pótolni 
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4. évfolyam 

 

A tanuló képes legyen: 

 adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni 

 közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére 

 annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott 

halmazba 

 számok olvasására, írására  

 helyesen alkalmazni a helyi, az alaki és a valódi érték 

fogalmakat  

 értelmezni a negatív számokat a mindennapi életben modell 

(hőmérséklet, adósság-vagyon) segítségével 

 törtek megnevezésére, lejegyzésére; előállítására rajzzal, 

színezéssel 

 természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására 

 alkalmazni a becslést és a kerekítést 

 ismerni az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát 

 helyesen alkalmazni a műveletvégzés sorrendjét 

 írásban négyjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni 

kétjegyű, osztani egyjegyű számmal  

 a műveletek helyességének ellenőrzésére 

 szöveges feladatokat megoldani a megoldási algoritmus 

alkalmazásával 

 helyesen használni a többszörös, osztó, maradék fogalmát 

 az egyenesek kölcsönös helyzetének felismerésére (metsző 

és párhuzamos egyenesek) 

 használni a szabvány mértékegységeket, átváltások 

elvégzésére szomszédos mértékegységek között 

 létrehozni háromszöget, négyzetet, téglalapot, megnevezni 

jellemzőiket 

 kiszámítani a négyzet és a téglalap kerületét 

 növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, 

folytatására 

5.évfolyam 

 

 Műveletek természetes és egész számokkal 

 Mértékegység-átváltás 

 A sokszögek tulajdonságai 

6.évfolyam 

 

 Műveletek racionális számokkal, a törtek 

 Számelmélet, oszthatóság 
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 A tengelyes és középpontos tükrözés 

7.évfolyam 

 

 Az arányosságok, százalékszámítás 

 Az algebrai kifejezések, egyenletek 

 A sokszögek kerülete, területe, szerkesztése 

8.évfolyam 

 

 A Pitagorasz-tétel és alkalmazása 

 A számtani és mértani sorozatok 

 A testek felszíne, térfogata 

 

 

TERMÉSZETISMERET 

 

 
1. évfolyam 

 

A tanuló képes legyen: 

 megkülönböztetni az élő és élettelen környezetet 

 tudni az évszakokat, hónapokat 

 ismerni az időjárás elemeit 

 ismerni a növények életfeltételeit 

 az állatok csoportosítására (házi és vadon élő) 

 ismerni a közlekedés alapszabályait 

 a fő testrészeket, érzékszerveket megnevezni 

 ismerni és alkalmazni az egészséges életmód alapelemeit 

 tudjon a környezetvédelem és energiatakarékosság néhány lehetőségéről. 

 

2. évfolyam 

 

A tanuló képes legyen: 

 ismerni az éghető és éghetetlen anyagokat 

 az emlősök, madarak, rovarok és halak jellemzésére 

 megkülönböztetni a mesterséges és a természetes környezetet, anyagokat 
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 felismerni a halmazállapotokat 

 ismerni a mérhető tulajdonságokat (hosszúság, tömeg, űrtartalom, hőmérséklet, idő) 

 tudni a tápanyagokról, vitaminokról, táplálékpiramisról 

 

3. évfolyam 

 

A tanuló képes legyen: 

 ismerni az égitesteket 

 felismerni Magyarország nagytájait 

 értelmezni a víz körforgását 

 megnevezni zöldségeket, gyümölcsöket és a növények részeit 

 felimerni a leggyakoribb házi és haszonállatokat 

 tudni a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét 

 ismerni néhány emberi tulajdonságot, metakommunikációs jeleket 

 

4. évfolyam 

 

A tanuló képes legyen: 

 értelmezni Földi jelenségeket 

 bemutatni Budapestet 

 bemutatni Magyarország nagytájait 

 ismerje az erdő, mező, víz és vízpart életközösségét 

 tudni az évszakokhoz kötődő fő hagyományokat, ünnepeket 

 ismerje a különböző mozgásfajtákat, különös tekintettel az állatvilágban 

 legyen tisztában a családi szerepekkel, az együttélés, a baráti kapcsolatok szabályaival 

 felismerni a mindennapi élet veszélyforrásait 

 ismerni Magyarország kulturális örökségét 
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5.évfolyam 

 

 Élet a kertben 

 Hazai tájak élővilága 

 Térképismeret 

 

6.évfolyam 

 

 Az erdő és a vizek életközössége 

 Az ember szervezete és egészsége 

 Magyarország tájai 

 

 

ANGOL NYELV 

 

 

1. osztály:  

 

-bemutatkozás 

-tárgyak azonosítása 

-számok 1-10 

-színek 

-mennyiség kifejezése 

-családtagok 

-ruhadarabok 

-születésnap 

-fürdőszobai tárgyak, tisztálkodás 

-állatok  

 

2. osztály 

 

-az angol ÁBC, 

-ház részei 

-állatok 

-osztálytermi tárgyak 

-ételek,italok 

-testrészek 

-ruhadarabok 

-időjárás 

-szabadtéri játékok   

 

3. osztály: 

 

-üdvözlés, bemutatkozás 

-udvarias kérés 

-tárgyak azonosítása 

-élelmiszerek, vásárlás 

-szabadtéri játékok 
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-birtoklás kifejezése 

-szobák, bútorok 

-helymeghatározás 

-emberek leírása, külső jellemzők 

-emberek ruházata 

-képesség kifejezése 

 

4. osztály 

 

-egyes szám, többes szám 

-betűzés 

-családtagok 

-lakcím 

-idő kifejezése 

-étteremben 

-állatok leírása 

-épületek,üzletek 

-szabadidős tevékenységek 

-napirend 

-időjárás, ruházat 

osztály 

-létezés kifejezése 

-minőségi viszonyok 

-főnevek többesszáma 

-mennyiségi viszonyok 

-kérdőszavak, kiegészítendő kérdések 

-pontos idő megadása 

-térbeli viszonyok 

-birtoklás kifejezése 

-mondatok alkotása képi információk alapján 

 

5. osztály 

 

-család, ruhadarabok 

-lakóhely bemutatása 

-időbeli viszonyok 

-egyszerű jelen idő 

-gyakoriságot kifejező határozószavak 

-az iskola 

-egyszerű múlt idő- 

-minőségi viszonyok-ellentétpárok 

-sportok, szabadidő 

- alap szóbeli tételek 

-személyleírás 
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7.osztály 

-szórend, egyeztetés 

-múlt idő –szabályos igék 

-nyaralás,időjárás 

-múlt idő-rendhagyó igék 

-betegségek 

- szóbeli tételek –alapszint 

8.osztály 

-folyamatos múlt idő 

-természeti katasztrófák 

-London-épületek, látnivalók 

-útbaigazítás 

-befejezett jelen 

-környezetünk 

-tanácsadás 

-problémamegoldás 

 

TÖRTÉNELEM 

 

5.évfolyam 

 

1. félév 

I. Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 

II. Az ókori görög-római világ 

 

2. félév 

III. Képek a középkori Európa életéből 

IV. A magyarság történetének kezdetei. Az Árpád-ház. 

 

6. évfolyam 

 

1. félév 

I. A virágzó középkor Magyarországon. 

II. A világ és Európa a kora újkorban 

III. Magyarország a kora újkorban 

 

2. félév 

IV. A forradalmak és polgárosodás kora Európában 

V. A polgárosodás kora Magyarországon 

VI. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

 

7. évfolyam 

 

1. félév 

I. A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 

II. Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon. 

III. A nagyhatalmak versengése és az I. világháború 
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2. félév 

IV. „Húsz év fegyverszünet”. A két világháború közötti időszak 

V. Magyarország a két világháború között 

VI. A második világháború. Magyarország részvétele a háborúban. 

 

8. évfolyam 

 

1. félév 

I. Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

II. Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom leveréséig. 

III. A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása. 

 

2. félév 

IV. A Kádár-korszak jellemzői 

V. Az ezredforduló. A globalizáció kiteljesedése. Az Európai Unió és Magyarország. 

VI. Társadalmi és Állampolgári ismeretek, médiaismeret. 

VII. Gazdasági ismeretek 

 

KÉMIA 

 

7.évfolyam 

1. A kémia alapfogalmai, a kísérletezés 

2. Az anyagok tulajdonságai és változásai 

3. Az atomok és modellek 

8.évfolyam 

1. A kémiai kötések 

2. A nemfémek kémiája 

3. A fémek kémiája 

FIZIKA 

 

7.évfolyam 

1. Mechanika alapfogalmai 

2. Hőtan alapfogalmai 

8.évfolyam 

1. Az elektromosságtan alapfogalmai 

2. A fénytan alapfogalmai 

 

BIOLÓGIA 

 

7.évf.: 

1. Az életközösségek biológiája 

2. A rendszertan alapfogalmai, példák 

8.évf.: 

1. Az ember szervrendszerei (táplálkozás, légzés, kiválasztás, idegrendszer) 
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2. Az egészséges életmód 

 

FÖLDRAJZ 

 

7.évfolyam 

1. A földtörténet eseményei, hegységképződés 

2. Kontinensek földrajza 

3. Európa földrajza 

8.évfolyam 

1. Európa országai 

2. Magyarország a Kárpát-medencében 

társadalom, gazdaság 

 

INFORMATIKA 

 

5.évfolyam: 

1. Paint alapismeretek 

2. PowerPoint alapismeretek 

3. Médiatudatosság és internetbiztonság 

6.évfolyam 

1. Internet és netikett 

2. Word alapismeretek 

3. Médiatudatosság és internetbiztonság 

7.évfolyam 
1. Excel alapismeretek 

2. Total Commander alapműveletek 

3. Médiatudatosság és internetbiztonság 

8.évfolyam 

1. Programozás alapjai (Imagine Logo, Scratch) 

2. Médiatudatosság és internetbiztonság 
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